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WPROWADZENIEG

Niniejsza publikacja jest wynikiem projektu pt. Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, realizowanego w ramach Konkursu Dotacji „Fundusze europejskie na
poziomie NSS” – (II edycja) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013. G³ówny cel projektu to pomoc w efektywnym
wykorzystaniu œrodków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007–2013 poprzez:
w wsparcie systemu decyzyjnego w procesie ewaluacji,
w opracowanie propozycji oceny wp³ywu realizacji istniej¹cych oraz opracowywanych
programów i projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
w wskazanie ich zastosowañ w praktyce,
w rekomendacjê dokumentów wspólnotowych, krajowych, sektorowych i regionalnych,
które skutecznie doprowadz¹ do realizacji celów NSS.
Ewaluacja to krytyczny, niezale¿ny proces oceny programów, projektów lub pojedynczych
przedsiêwziêæ, a przede wszystkim uzyskanych efektów. Proces ewaluacji przeprowadzany jest
w celu dostarczenia rzetelnych i udokumentowanych danych, które powinny u³atwiæ podjêcie
decyzji. W Polsce, w zwi¹zku z akcesj¹ do UE oraz wzrostem œrodków pomocowych zwiêksza
siê tak¿e wymagania odnoœnie przejrzystej i regularnie wykonywanej ewaluacji. Taka ewaluacja nie jest jeszcze wdra¿ana przy ocenie dokumentów z zakresu gospodarki odpadami. Jednak
w tym sektorze w zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej nastêpuj¹ istotne zmiany
zwi¹zane m.in. z licznymi zobowi¹zaniami zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym. S¹ wœród nich
tak¿e te dotycz¹ce zmniejszenia iloœci sk³adowanych odpadów, w tym odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji. Zobowi¹zania tego nie da siê zrealizowaæ bez podjêcia radykalnych kroków
w kierunku ich utylizacji m.in. w instalacjach termicznego przekszta³cania tzn. spalarniach.
Aktualnie w Polsce, mimo podejmowania prób budowy spalarni odpadów komunalnych,
które s¹ nieod³¹cznym elementem wspó³czesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami, ponad 90% wytworzonych w ci¹gu roku odpadów komunalnych deponowane jest na
sk³adowiskach1. W Polsce pracuje obecnie tylko jedna, bardzo ma³a instalacja do termicznej
utylizacji odpadów znajduj¹ca siê na warszawskim Targówku. Tymczasem w „starych” pañstwach cz³onkowskich UE jest ich oko³o 4002, które s¹ rozbudowywane, modernizowane, a ich
dzia³alnoœæ nie budzi sprzeciwu spo³ecznoœci lokalnych. Spalarnie te, czêsto zlokalizowane s¹
w centrach du¿ych miast (np. Wiedniu, Pary¿u) i pe³ni¹ rolê instalacji niezbêdnych do redukcji
znacznej iloœci odpadów i lokowania na sk³adowiskach tylko odpowiednio przetworzonych,
G

Autor: dr Joanna Kulczycka – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ Strategicznych

1 Paj¹k T., Spalarnie odpadów komunalnych – potrzeby, realia, perspektywy budowy. Efektywne zarz¹dzanie
gospodarka odpadami, VII Miêdz. Forum Gosp. Odp. Kalisz-Poznañ 2007.
2 Paj¹k T., Sieja L, Termiczne przekszta³canie odpadów jako niezbêdny element systemu gospodarki odpadami
komunalnymi dla du¿ych aglomeracji miejskich – podstawowe uwarunkowania, II Miêdz. Konf. Termiczne
przekszta³cenie – za i przeciw, Kraków 2005.
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nieznacznych iloœci odpadów wtórnych. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e pojemnoœci istniej¹cych
sk³adowisk szybko siê wyczerpi¹, a nowe lokalizacje bardzo czêsto nie uzyskuj¹ aprobaty
spo³ecznoœci lokalnej (podobnie zreszt¹ jak i spalarnie odpadów). Takie postêpowanie mo¿e
doprowadziæ w najbli¿szym czasie do nie dotrzymania przez Polskê zobowi¹zañ. W zwi¹zku
z przyst¹pieniem do Unii i obecnymi jej wymaganiami mo¿na próbowaæ ograniczaæ iloœæ
wytwarzanych odpadów, jednak doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e przy zak³adanym wzroœcie PKB
bêdzie odnotowywany do 2020 r. tak¿e wzrost odpadów, zw³aszcza w nowo przyjêtych do UE
pañstwach. W obliczu wyczerpywania zasobów naturalnych i koniecznoœci ochrony terenów
przyrodniczo i krajobrazowo cennych, a tak¿e zaostrzania przepisów dotycz¹cych ró¿nego typu
emisji, metody termicznego przekszta³cania zmieszanych odpadów komunalnych, z których
wysegregowano i poddano recyklingowi u¿yteczne surowce jest jedynym rozwi¹zaniem. Rozwój kompleksowego systemu gospodarki odpadami wi¹¿e siê tak¿e z mo¿liwoœci¹ uzyskania na
ten cel znacznych dotacji z UE w ramach ró¿nego typu funduszy (w tym Strukturalnych
i Spójnoœci).
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) w gospodarce
odpadami wymagana jest pewna hierarchia dzia³añ zwi¹zana przede wszystkim z zapobieganiem i minimalizacj¹ iloœci odpadów wytwarzanych „u Ÿród³a”, odzyskiem surowców wtórnych, recyklingiem, a tak¿e mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem i w etapie koñcowym
spalaniem z odzyskiem energii. Najmniej po¿¹danym sposobem postêpowania z odpadami jest
sk³adowanie na sk³adowiskach. W KPGO 2010 wskazano te¿ najwa¿niejsze cele gospodarowania odpadami polegaj¹ce na:
w objêciu wszystkich odpadów systemem selektywnego zbierania oraz wyznaczeniem
iloœciowych progów dla poszczególnych rodzajów odpadów, które mia³y byæ osi¹gniête
do 2007 r.;
w redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych na sk³adowiska wed³ug okreœlonych
dla kolejnych lat dopuszczalnych progów ich iloœci deponowanej: ponad 75% w 2010 r.;
50% w 2013 r. i ponad 35% w 2020 r. masy odpadów z roku bazowego (1995);
w redukcji masy sk³adowanych odpadów komunalnych do 85% iloœci odpadów wytworzonych do koñca 2014 r.
W Dyrektywie 1999/31/WE dotycz¹cej sk³adowania odpadów na³o¿ono na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek przetworzenia ca³ej masy odpadów komunalnych przed ich ewentualnym
sk³adowaniem, zatem sk³adowanie nieprzetworzonych odpadów dopuszczone jest tylko do
koñca 2012 r. Tymczasem w Polsce do koñca 2006 r. dzia³a³o tylko (MŒ 2007):
w 69 sortowni odpadów segregowanych uprzednio,
w 26 sortowni odpadów zmieszanych,
w 64 kompostownie odpadów tzw. „zielonych” i segregowanych odpadów roœlinnych
i zwierzêcych,
w 6 zak³adów fermentacji odpadów komunalnych,
w 1 spalarnia odpadów komunalnych,
w 740 sk³adowisk odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne, które przyjmuj¹ tak¿e
odpady komunalne.
Przedstawione dane sugeruj¹, ¿e nastêpuj¹ wprawdzie pozytywne dzia³ania w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, ale daleko im do osi¹gniêcia wymaganych prawnie rezultatów. Szczególnie trudne jest zmniejszenie iloœci odpadów biodegradowalnych deponowanych
8
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na sk³adowiskach oraz unieszkodliwienie ca³ej masy odpadów przed ich ewentualnym sk³adowaniem. Wi¹¿e siê to z budow¹ inwestycji i wprowadzaniem technologii przekszta³cania
odpadów, a tym samym zmniejszeniem negatywnej presji na œrodowisko.
W celu poszukiwania œrodków i narzêdzi usprawniaj¹cych gospodarkê odpadami w publikacji przeprowadzono nastêpuj¹ce studia i badania:
1. Analizê i ocenê programów wspólnotowych, krajowych, sektorowych i regionalnych gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce maj¹cymi realizowaæ cele NSS.
2. Analizê i ocenê programów wspólnotowych, krajowych, sektorowych i regionalnych gospodarki odpadami komunalnymi w Wielkiej Brytanii, wskazanie dobrych praktyk.
3. Potencjaln¹ ocenê wp³ywu na œrodowisko wybranych metod gospodarowania odpadami
z wykorzystaniem metody LCA (Oceny Cyklu ¯ycia).
4. Rzeczywiste i potencjalne skutki œrodowiskowe gospodarki odpadami komunalnymi
w zwi¹zku z realizacj¹ programów strukturalnych i ich ocena metod¹ LCA (Oceny Cyklu
¯ycia).
5. Analizê dostêpnych œrodków z funduszy strukturalnych przeznaczonych dla gospodarki
odpadami komunalnymi.
6. Analizê kryteriów istniej¹cych wskaŸników w ocenie projektów z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi.
7. Propozycjê wskaŸników eko-efektywnoœci realizacji programów. Opracowanie kryteriów
z wykorzystaniem metody LCA (efekt ekologiczny) i ocenê nak³adów przeznaczanych na
gospodarkê odpadami w ramach funduszy strukturalnych.
8. Analizê korzyœci ze stosowania proponowanych wskaŸników eko-efektywnoœci w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi.
Efektywne wdra¿anie procesu ewaluacji w gospodarce odpadami pozwoli oceniæ skutecznoœæ i efektywnoœæ interwencji publicznej w zakresie realizacji polityki regionalnej i jej
finansowania. Proponowane wskaŸniki monitoringu z jednej strony bêd¹ g³ówn¹ przes³ank¹ do
oceny realizowanych zadañ, a z drugiej powinny determinowaæ dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹
celów zapisanych w dokumentach strategicznych. Konieczne jest ujednolicenie dokumentów
strategicznych i programowych oraz ich aktualizacja uwzglêdniaj¹ca zmieniaj¹ce siê uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze i przestrzenne kraju, województwa, powiatów i gmin, a tak¿e
postulaty strategii UE. Takie dzia³ania powinny przyczyniæ siê te¿ do:
w integralnoœci polityki regionalnej i krajowej,
w wspó³pracy podmiotów publicznych na ró¿nych szczeblach administrowania,
w wykorzystania doœwiadczeñ europejskiej polityki spójnoœci,
w ujednolicenia polityk sektorowych,
w uwzglêdnienia i ujednolicenia zagadnieñ œrodowiskowych we wszystkich dokumentach
dotycz¹cych gospodarki odpadami.
W publikacji zaproponowano wykorzystanie dodatkowego narzêdzia pozwalaj¹cego dokonaæ kompleksowej oceny wp³ywu na œrodowisko (tzn. przy uwzglêdnieniu wszystkich dziedzin
ochrony œrodowiska w ca³ym cyklu ¿ycia) realizowanych programów gospodarki odpadami jak
i pojedynczych inwestycji. Proponowanym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym tak kompleksow¹
ocenê jest metodyka zarz¹dzania œrodowiskowego tzw. LCA (Ocena Cyklu ¯ycia) umo¿liwiaj¹ca dokonywanie oceny w sposób holistyczny, co pozwala unikn¹æ przenoszenia zagro¿eñ
œrodowiskowych z jednej dziedziny ochrony na inn¹ (np. z ochrony powietrza atmosferycznego
9
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na gospodarkê odpadami), z jednej fazy procesu na inn¹ (np. z procesu produkcji na fazê
u¿ytkowania wyrobu lub zagospodarowania odpadów) lub te¿ z jednego regionu na drugi.
Na podstawie wyników LCA mo¿na dodatkowo opracowywaæ eko-wskaŸniki mierz¹ce wp³yw
na œrodowisko produktów, procesów, systemów, oceniaæ wyniki planów. £¹cz¹c je ze wskaŸnikami ekonomicznymi i spo³ecznymi mo¿liwe jest dokonywanie wyboru takich projektów,
które przyczyniaj¹ siê do wzrostu konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki oraz realizuj¹
zasady zrównowa¿onego rozwoju.
Wyniki LCA mog¹ mieæ te¿ zastosowanie do weryfikacji osi¹ganych rezultatów, a zatem
mog³yby byæ stosowane w procesie ewaluacji planowanych (ex-ante), realizowanych (mid-term)
i wdro¿onych (ex-post) dzia³añ oraz tzw. meta-ewaluacji, które maj¹ za zadanie syntezê
i porównanie kilku lub wiêcej ewaluacji z danego tematu, w celu dostarczenia syntetycznych
wniosków i konkluzji oraz ocenê jakoœci prowadzonych ewaluacji.

1. ANALIZA I OCENA PROGRAMÓW POLITYK WSPÓLNOTOWYCH,
KRAJOWYCH, SEKTOROWYCH I REGIONALNYCH
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W POLSCE, KTÓRE DOPROWADZ¥ DO REALIZACJI CELÓW NSSG

Wstêp
Polska, przystêpuj¹c do Unii Europejskiej, sta³a siê ona podmiotem ponadnarodowej polityki regionalnej. Polityka spójnoœci UE anga¿uje prawie 1/3 jej wspólnego bud¿etu, a dziêki
dzia³aniom realizowanym przy wsparciu finansowym Funduszy Strukturalnych i Funduszu
Spójnoœci, Polska ma szansê na szybszy rozwój oraz osi¹gniêcie konwergencji z innymi
krajami Wspólnoty Europejskiej. Polityka spójnoœci jest wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
kszta³t uwarunkowañ i przebieg procesów rozwojowych w naszym kraju. Pomoc finansowa
z UE ma wp³yn¹æ na zwiêkszenie efektywnoœci krajowych polityk rozwojowych tzn. polityki
gospodarczej (strukturalnej rz¹du), regionalnej oraz sektorowej. Przebieg rozwoju wi¹¿e siê
z realizacj¹ krótkofalowych i d³ugofalowych celów polityk wspólnotowych, które s¹ implementowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich.
Jednym z istotnych celów polityki UE jest realizacja zasad zrównowa¿onego rozwoju,
w których ochrona œrodowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami s¹ g³ównymi priorytetami. Najistotniejszym elementem polityki ekologicznej Unii Europejskiej, który znalaz³ siê
w programach dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska jest m.in. gospodarka odpadami. Celami
operacyjnymi w dziedzinie zrównowa¿onego gospodarowania zasobami, zwi¹zanymi z gospodark¹ odpadami, jest eliminacja ich powstawania u Ÿróde³ oraz wspieranie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, poprzez promocjê ich ponownego wykorzystania, w szczególnoœci recykling.

1.1. Analiza polityk wspólnotowych uwzglêdniaj¹cych gospodarkê odpadami
komunalnymi
Strategia Lizboñska
Strategia Lizboñska (The Lisbon Strategy) to program spo³eczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Uchwalona zosta³a w 2000 r. w Lizbonie. Jej g³ównym celem jest stworzenie na
G
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obszarze Unii Europejskiej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy.
Stworzy ona nowe miejsca pracy oraz zapewni spójnoœæ spo³eczn¹, chroni¹c jednoczeœnie
œrodowisko.
W Strategii lansuje siê:
w innowacyjnoœæ gospodarki opartej na wiedzy,
w liberalizacjê zw³aszcza rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz finansów,
w przedsiêbiorczoœæ poprzez stosowanie u³atwieñ w zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej,
w spójnoœæ spo³eczn¹ dziêki kszta³towaniu nowego aktywnego pañstwa socjalnego.
Po 5 latach dokonano oceny powy¿szych za³o¿eñ i stwierdzono niedostateczne zaanga¿owanie pañstw cz³onkowskich w ich realizacji. Rada Europejska zatwierdzi³a wiêc Zintegrowane
Wytyczne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia na lata 2005–2008, oraz zobowi¹za³a pañstwa cz³onkowskie do opracowania Krajowych Programów Reform (KPR), nawi¹zuj¹cych do uwarunkowañ i potrzeb polityki gospodarczej krajów cz³onkowskich. Zgodnie z wytyczn¹ 11 Zintegrowanych Wytycznych na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia na lata 2005–2008 wspiera siê
zrównowa¿one wykorzystanie zasobów i wzmocnienia efektu synergii pomiêdzy ochron¹
œrodowiska a wzrostem gospodarczym. Pañstwa cz³onkowskie powinny m.in.: traktowaæ priorytetowo efektywne wykorzystanie energii, rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii, w tym energii
z odpadów oraz upowszechnianie innowacyjnych technologii œrodowiskowych.
W odniesieniu do Polski za najwa¿niejsze dzia³ania prowadz¹ce do pomyœlnej realizacji
za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej uznano:
w reformê sektora badañ publicznych, która pozwoli na zwiêkszenie efektywnoœci inwestycji w wiedzê i innowacje oraz podniesienie jakoœci B + R,
w stworzenie przyjaznego otoczenia instytucjonalno-legislacyjnego i finansowego dla dynamicznego rozwoju przedsiêbiorczoœci oraz zwiêkszenia potencja³u konkurencyjnoœci
i generowania innowacji zw³aszcza przez MŒP,
w stworzenie nowoczesnego systemu transportowego i energetycznego stanowi¹cego spójny element europejskich sieci infrastrukturalnych,
w modernizacjê systemów edukacji i kszta³cenia zawodowego, tak aby systemy te by³y
bardziej elastyczne i dostosowane do zmieniaj¹cych siê potrzeb na rynku pracy oraz aby
przyczyni³y siê do zwiêkszenia udzia³u osób doros³ych w kszta³ceniu przez ca³e ¿ycie,
w reformê publicznych s³u¿b zatrudnienia, której efektem koñcowym bêdzie wdro¿enie
efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, ukierunkowanych na bezrobotnych, szczególnie wœród m³odzie¿y i osób starszych.
Powy¿sze dzia³ania zosta³y uzupe³nione o zagadnienia dotycz¹ce zrównowa¿onego rozwoju, w aspekcie œrodowiskowym, tj. o tzw. „Strategiê Goeteborsk¹”.
Strategia Goeteborska
Europejska Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju, zwana Strategi¹ Goeteborsk¹ (The Goeteborg Strategy) powsta³a w 2001 r. w efekcie dodania do Strategii Lizboñskiej filaru ekologicznego, w ramach którego wyodrêbniono cztery obszary priorytetowe:
1) zmiany klimatyczne, a zw³aszcza spowolnienie zu¿ycia paliw kopalnych w celu opóŸnienia
lub wrêcz odwrócenia efektu cieplarnianego;
2) opanowanie presji na œrodowisko ze strony transportu;
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3) poprawê zdrowia publicznego;
4) zachowanie zasobów naturalnych.
Podkreœlono tak¿e koniecznoœæ wiêkszego zaanga¿owania pañstw cz³onkowskich i ich
regionów w realizacjê zasad zrównowa¿onego rozwoju, które powinny byæ uwzglêdniane
w planach i programach.
Odnowiona Strategia UE dotycz¹ca trwa³ego rozwoju
Odnowiona Strategia UE zosta³a przyjêta przez Radê Europejsk¹ w czerwcu 2006 r., a jej
celem naczelnym jest okreœlenie i rozwój dzia³añ zapewniaj¹cych obecnym i przysz³ym pokoleniom wzrost jakoœci ¿ycia. W ramach strategii wyodrêbniono 7 g³ównych tzw. wyzwañ,
w których uwzglêdniono tak¿e zagadnienia dotycz¹ce gospodarki odpadami. W wyzwaniu nr 4
dotycz¹cym Ochrony zasobów naturalnych i gospodarowania nimi jako cel operacyjny znalaz³
siê zapis o potrzebie zmniejszania iloœci wytwarzanych odpadów poprzez efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Ma w tym pomóc stosowanie metodyki cyklu ¿ycia i promowanie
wykorzystywania odpadów, jako wtórnych surowców lub ich substytutów oraz recyklingu.
Otrzymane wyniki realizacji strategii bêd¹ praktycznym wk³adem w doskonaleniu spójnego podejœcia do osi¹gniêcia trwa³ego rozwoju na szczeblu UE, krajowym, regionalnym
i lokalnym.
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójnoœci
Decyzj¹ Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu (2006/702/WE z dn.6.10.2006 r.), przyjêto Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójnoœci, które s¹ dokumentem ramowym na lata
2007–2013. Ich celem jest stymulacja rozwoju strategicznej polityki spójnoœci w zgodzie z celami odnowionej Strategii Lizboñskiej oraz wspomaganie ich realizacji. Zwrócono tak¿e uwagê
na koniecznoœæ identyfikacji jej celów z celami odnowionej Strategii Lizboñskiej przez podmioty szczebla regionalnego i lokalnego.
Z trzech g³ównych wytycznych omawianych w dokumencie, tylko w jednej (zwiêkszenie
atrakcyjnoœci Europy i jej regionów pod wzglêdem inwestycji i zatrudnienia) nawi¹zano do
gospodarki odpadami. Za³o¿ono w niej m.in. dzia³anie pn. Wzmacnianie synergii miêdzy
ochron¹ œrodowiska a wzrostem, w którym zwrócono uwagê na potrzebê wzmocnienia potencjalnych powi¹zañ miêdzy ochron¹ œrodowiska a rozwojem. W tym kontekœcie œwiadczenie
us³ug zwi¹zanych z popraw¹ stanu œrodowiska, a wiêc m.in. z infrastruktur¹ gospodarki
odpadami powinno mieæ priorytet. Dla sektora gospodarki odpadami podkreœlono tak¿e koniecznoœæ koncentracji dzia³añ zapobiegaj¹cych ich wytwarzaniu „u Ÿród³a” co prowadzi do
minimalizacji ich iloœci. Zwrócono tak¿e uwagê na potrzebê zwiêkszenia iloœci surowców
odzyskanych, a zw³aszcza poddawanych procesowi recyklingu.
Szósty wspólnotowy program dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego
Decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono Szósty wspólnotowy program
dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego na lata 2002–2012 (1600/2002/WE z dn. 22 lipca
2002 r.), który jest kontynuacj¹ zagadnieñ podjêtych w Programie pi¹tym. Aktualnie wyznaczono w nim cztery obszary dzia³añ obejmuj¹ce problemy zwi¹zane ze:
1) zmian¹ klimatu;
2) przyrod¹ i zró¿nicowaniem biologicznym;
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3) œrodowiskiem, zdrowiem i jakoœci¹ ¿ycia;
4) zasobami naturalnymi i odpadami.
W aspekcie zagadnieñ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami celem programu jest w³aœciwe,
zgodne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, zarz¹dzanie zasobami naturalnymi i gospodark¹
odpadami. Osi¹gniêcie celu mo¿liwe jest poprzez m.in.:
1) zapobieganie wytwarzaniu odpadów i zmniejszanie ich iloœci,
2) wiêksz¹ efektywnoœæ wykorzystania zasobów poprzez zastosowanie bardziej zrównowa¿onych wzorców produkcji i konsumpcji,
3) znaczne zmniejszenie iloœci odpadów (nieprzetworzonych) przeznaczonych do sk³adowania,
4) zachêcanie do wtórnego wykorzystania odpadów,
5) udzielanie preferencji dla prowadzenia z nich odzysku surowców, a zw³aszcza dla recyklingu oraz przetwarzania odpadów, jak najbli¿ej miejsca ich wytworzenia (zgodnie
z zasad¹ bliskoœci).
Do dzia³añ wspomagaj¹cych osi¹gniêcie powy¿szego celu nale¿y opracowanie i realizacja:
1) strategii tematycznych w sprawie zrównowa¿onego wykorzystania i gospodarki zasobami,
2) programów zapobiegania powstawaniu odpadów,
3) strategii dotycz¹cej odzysku surowców i recyklingu odpadów,
4) aktów prawnych dotycz¹cych miêdzy innymi: odpadów z budowy i rozbiórki, osadów œciekowych, odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, opakowañ, baterii i akumulatorów, a tak¿e
przemieszczania odpadów.
Wyjaœnienia wymaga tak¿e ró¿nica pomiêdzy odpadami i produktami ubocznymi (jakkolwiek dotyczy tylko odpadów przemys³owych). Wprawdzie Komisja Rady i Parlamentu
Europejskiego wyda³a w tej sprawie Komunikat wyjaœniaj¹cy (KOM (2007)59), ale nie stanowi
on aktu prawnego. Wydano go w celu poprawy pewnoœci prawnej prawodawstwa zwi¹zanego
z odpadami, a tak¿e by obowi¹zuj¹c¹ definicjê odpadów (dyrektywa ramowa o odpadach)
³atwiej by³o rozumieæ i stosowaæ w praktyce. Komunikat jest zbiorem wskazówek dla organów
dokonuj¹cych indywidualnych ocen kwalifikuj¹cych dany materia³ jako odpad, a tak¿e informacji dla podmiotów gospodarczych w zwi¹zku z interpretacj¹ tych decyzji. Komunikat ma te¿
wyeliminowaæ ró¿nice w interpretacji przepisów dotycz¹cych odpadów i produktów ubocznych
w pañstwach cz³onkowskich. Do 2010 r. ma nast¹piæ weryfikacja tych wskazówek w kontekœcie
przegl¹du ca³ej strategii tematycznej co do zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu
(KOM(2005)666).

1.2. Analiza polityk krajowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Strategia Rozwoju Kraju (SRK)
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (SRK – przyjêta 29.11.2006 r.) jest podstawowym
dokumentem strategicznym okreœlaj¹cym cele i priorytety rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Polski, stanowi¹cym odniesienie dla innych strategii i programów rz¹dowych oraz innych,
opracowywanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego. SRK zosta³a opracowana z uwzglêdnieniem zasad zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc integracji celów gospodarczych, spo³ecznych i wymogów ochrony œrodowiska. G³ównym jej celem jest podniesienie poziomu
i jakoœci ¿ycia mieszkañców Polski, a priorytetami s¹:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

wzrost konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki,
poprawa stanu infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakoœci,
budowa zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i jej bezpieczeñstwa,
rozwój obszarów wiejskich,
rozwój regionalny i podniesienie spójnoœci terytorialnej.
Priorytety powy¿sze powinny byæ realizowane poprzez okreœlone dzia³ania regulacyjne,
decyzyjne i wdro¿eniowe administracji publicznej i innych podmiotów spo³eczno-gospodarczych. W myœl SRK polityka regionalna pañstwa powinna zmierzaæ do wprowadzenia zmian
na p³aszczyŸnie spo³ecznej, ekonomicznej, gospodarczej, w tym p³aszczyŸnie gospodarki odpadami, maj¹cej zwi¹zek z popraw¹ jakoœci œrodowiska oraz zdrowiem ludzi. Zmiany te
wymagaj¹ m.in. pobudzania aktywnoœci spo³ecznej i poprawy sprawnoœci dzia³ania administracji publicznej. W priorytecie drugim pt. Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i spo³ecznej, w rozdziale dotycz¹cym infrastruktury ochrony œrodowiska zapisano, i¿ potrzebny
jest szerszy zasiêg dzia³añ inwestycyjnych odnoœnie zagospodarowania odpadów i rekultywacji
terenów zdegradowanych. Przewidywane jest wsparcie przy tworzeniu nowoczesnych systemów utylizacji odpadów.
Zgodnie z ustaw¹ o zasadach prowadzenia polityk rozwoju SRK podlega okresowej aktualizacji (co najmniej raz na 4 lata). Obecna (przyjêta 30.12.2008 r.) powsta³a po przeanalizowaniu
wystêpuj¹cych uwarunkowañ i perspektyw rozwoju spo³eczno-gospodarczego, nasilaj¹cej siê
globalizacji i kierunków rozwoju UE, a tak¿e zamierzeñ i dokumentów programowych Rz¹du
RP oraz nowych wymogów znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Nowelizacja ta dotyczy m.in.:
w stworzenia mo¿liwoœci efektywnego zarz¹dzania polityk¹ rozwoju w skali kraju oraz
koordynacji krajowych instrumentów realizacyjnych (strategii, programów);
w zaakcentowania problemów rozwoju regionów w celu w³aœciwego przygotowania krajowych i regionalnych dokumentów programów, niezbêdnych przy pozyskiwaniu funduszy europejskich;
w usprawnienia systemu i zasad wykorzystania funduszy europejskich.
Znowelizowana SRK powinna uwzglêdniaæ kierunki i zagadnienia Strategicznego Planu
Rz¹dzenia (24.02.2008 r.) oraz byæ zgodna z Planem Stabilnoœci i Rozwoju (30.11.2008 r.).
W zwi¹zku z tym szczególnie wa¿ne bêdzie wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu
krajowym i ponadregionalnym, które wymagaj¹ interwencji pañstwa. Maj¹ byæ tak¿e ustalone
strategiczne zadania pañstwa oraz zasady uwzglêdniania ich w programach rozwoju i programach operacyjnych. Wiod¹ce znaczenie w realizacji celów i priorytetów SRK ma realizacja
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 i odpowiadaj¹cych im programów operacyjnych w poszczególnych województwach.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (NSRO)
Polityka spójnoœci jest jednym z narzêdzi osi¹gania w Polsce celów Strategii Lizboñskiej.
Programowym dokumentem strategicznym, bêd¹cym rozwiniêciem i uszczegó³owieniem Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 s¹ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013
(NSRO). Dotycz¹ one m.in. dzia³alnoœci Polski w ramach realizacji unijnej polityki spójnoœci finansowanej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego
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Funduszu Spo³ecznego (EFS) i Funduszu Spójnoœci (FS). NSRO zosta³y opracowane na podstawie „Polityki spójnoœci wspieraj¹cej wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Strategiczne
Wytyczne Wspólnoty (SWW) 2007–2013 (05.07.2005 r.) w celu zapewnienia odpowiedniej
integracji g³ównych priorytetów UE z priorytetami Polski, z uwzglêdnieniem polskich uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych. NSRO powinny byæ tak¿e spójne z dzia³aniami zawartymi
w Krajowym Programie Reform na lata 2005–2008, który to dokument jest odpowiedzi¹ na
wyzwania zawarte w Strategii Lizboñskiej (z 2000 r. i odnowionej z 2005 r.) oraz celami
Strategii Goeteborskiej (z 2001 r. i odnowionej z 2006 r.). NSRO wskazuj¹ dzia³ania, jakie musi
podj¹æ rz¹d RP w latach 2007–2013 odnoœnie promowania zrównowa¿onego rozwoju, wzrostu
konkurencyjnoœci i zatrudnienia przy zapewnieniu skutecznej pomocy regionom (lub grupom
spo³ecznym) zagro¿onym marginalizacj¹ oraz wsparciu procesu restrukturyzacji sektorów i regionów problemowych. NSRO, aby zrealizowaæ powy¿sze dzia³ania:
w przedstawiaj¹ syntetyczn¹ ocenê aktualnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej poprzez
identyfikacjê s³abych i mocnych stron oraz wskazanie szans i zagro¿eñ (analiza SWOT);
w wskazuj¹ strategiczny cel dzia³añ oraz uzupe³niaj¹ce je horyzontalne cele szczegó³owe;
w okreœlaj¹ kierunki zmierzaj¹ce do skutecznej realizacji celu strategicznego i celów horyzontalnych, a tak¿e uszczegó³awiaj¹ programy operacyjne w zale¿noœci od ich zakresu;
w podaj¹ obowi¹zuj¹ce procedury, wskazuj¹ oceny postêpu oraz uczestnicz¹ce instytucje.
W dokumencie NSRO wystêpuje zapis w ankiecie SWOT zwracaj¹cy uwagê na s³ab¹
kondycjê gospodarki odpadami. Ponadto wskazuje siê w nim, i¿ gospodarka odpadami wymaga
kontynuowania i intensyfikacji ju¿ podejmowanych dzia³añ modernizacyjnych i inwestycyjnych zgodnie z ide¹ trwa³ego rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Koszty realizacji NSRO to oko³o 85,6 mld euro, przy rocznych wydatkach na poziomie 5%
polskiego PKB. W podziale na poszczególne fundusze:
w Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 35,07 mld euro;
w Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS) 10,00 mld euro;
w Fundusz Spójnoœci (FS) 22,18 mld euro
przy wk³adzie z pozosta³ych Ÿróde³ w wysokoœci:
w bud¿et pañstwa 5,9 mld euro;
w inne œrodki publiczne 6,0 mld euro;
w œrodki prywatne 6,4 mld euro.
W przedstawionych powy¿ej funduszach przewidziano œrodki na dzia³ania inwestycyjne
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi m.in. w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Œrodowisko (finansowanym z EFRR i FS) przewidziano na ten cel oko³o 1,5 mld euro.
Krajowy Program Reform (KPR)
Krajowy Program Reform na lata 2008–2011 przyjêty przez Radê Ministrów (18.11.2008 r.)
wyznacza trzy obszary priorytetowe, nawi¹zuj¹ce do postulatów Strategii Lizboñskiej:
1. Aktywne spo³eczeñstwo – dziêki zapewnieniu odpowiednich warunków dla jego kompleksowego rozwoju.
2. Innowacyjna gospodarka – poprzez rozwój sektorów i ga³êzi o du¿ej wartoœci dodanej oraz
wysokiej innowacyjnoœci, co bêdzie mia³o istotny wp³yw na d³ugofalowy wzrost gospodarczy.
3. Sprawne instytucje – umo¿liwienie sprawnej realizacji polityk prorozwojowych i inwestycji
publicznych.
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Ka¿dy z powy¿ej przedstawionych priorytetów podzielony zosta³ na dzia³y dotycz¹ce
konkretnych dziedzin gospodarki. W dziale 6 pt. Wykorzystanie innowacyjnego rozwoju w zakresie ochrony œrodowiska stwierdzono, ¿e w kilkunastu ostatnich latach zauwa¿a siê znaczny
postêp w ochronie œrodowiska, ale nadal nale¿y ograniczaæ energo- i materia³och³onnoœæ
produkcji, wspieraæ wszelkie dzia³ania proekologiczne i dostosowywaæ normy ochronne do
standardów UE, gdy¿ wszystkie te dzia³ania zmierzaj¹ do minimalizacji presji na œrodowisko,
a tym samym prowadz¹ do wzrostu komfortu ¿ycia spo³ecznoœci.
Przy opracowywaniu tego dokumentu brano pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki:
w globalizacjê maj¹c¹ wp³yw na wzrost presji konkurencji na gospodarkê, przedsiêbiorców
i obywateli,
w starzenie siê spo³eczeñstwa i zwi¹zan¹ z tym koniecznoœæ zmiany modelu aktywnoœci
zawodowej oraz migracje,
w niwelowanie negatywnych skutków oddzia³ywania cz³owieka na œrodowisko.
Pañstwo, aby zrealizowaæ zaplanowane w KPR zadania, zw³aszcza te dotycz¹ce zmniejszenia presji na œrodowisko, powinno wspieraæ promocjê i dzia³ania odnoœnie zmiany
wzorców produkcji i konsumpcji zgodnych z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Mo¿na to
osi¹gn¹æ dziêki poszukiwaniu i wypracowywaniu rozwi¹zañ z zakresu technologii o niskiej
emisji zanieczyszczeñ, efektywnych energetycznie, eliminuj¹cych substancje niebezpieczne,
a tak¿e bezodpadowych. Promuje siê w tym efektywn¹ gospodarkê odpadami z mo¿liwie
najwiêkszym odzyskiem cennych surowców wtórnych i recyklingiem. Istotne jest tak¿e
wspieranie technologii i inwestycji opartych na innowacyjnoœci. Sprzyja temu m.in. wdra¿any
Program Wykonawczy do Krajowego Planu Dzia³añ na rzecz Technologii Œrodowiskowych na lata 2007–2009 z uwzglêdnieniem perspektywy 2010–2012 przyjêty przez MŒ
22.02.2007 r. Wszelkie dzia³ania przewidziane w nim do realizacji s¹ istotne ze wzglêdu na
wzmocnienie polityki œrodowiskowej, ale tak¿e innowacyjnej pañstwa. Program ten jest
spójny w swym zakresie z Planem dzia³alnoœci UE na rzecz Technologii Œrodowiskowych
(Environmental Technologies Action Plan – ETAP) opracowanym 28.01.2004 r. Jako priorytetowe technologie œrodowiskowe w Polsce w perspektywie œredniookresowej uznano m.in.
zrównowa¿on¹ utylizacjê odpadów.
Celem wprowadzonych reform w ramach KPR jest stworzenie podstaw do trwa³ego
rozwoju spo³eczno-gospodarczego, ekonomicznego i œrodowiskowego. Cele te s¹ spójne ze
SRK 2007–2015, NSRO 2007–2013.

1.3. Analiza polityk sektorowych
w aspekcie gospodarki odpadami komunalnymi
Polityka Ekologiczna Pañstwa w latach 2009–2012 z perspektyw¹ do roku 2016 (PEK)
Planowane dzia³ania w obszarze ochrony œrodowiska w Polsce nawi¹zuj¹ do celów i dzia³añ
UE, w tym Szóstego wspólnotowego programu dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego.
W Polityce Ekologicznej Pañstwa (2009–2012) okreœlono nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ systemowych:
1) uwzglêdnienie zasad ochrony œrodowiska w strategiach sektorowych,
2) aktywizacjê rynku na rzecz ochrony œrodowiska,
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3)
4)
5)
6)
7)

zarz¹dzanie œrodowiskowe,
udzia³ spo³eczeñstwa w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska,
rozwój badañ i postêp techniczny,
odpowiedzialnoœæ za szkody w œrodowisku,
aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
W ramach wymienionych wy¿ej kierunków dzia³añ znalaz³y siê m.in. cele œredniookresowe
(do 2016 r.) dotycz¹ce gospodarki odpadami komunalnymi, do których nale¿y:
w utrzymanie tendencji oddzielenia iloœci wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkê produktów, mniej opakowañ, d³u¿sze
okresy ¿ycia produktów itp.),
w znaczne zwiêkszenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla
œrodowiska,
w zamkniêcie wszystkich sk³adowisk, które nie spe³niaj¹ standardów UE i ich rekultywacja,
w eliminacja kierowania na sk³adowiska zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
oraz zu¿ytych baterii i akumulatorów,
w zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby
na sk³adowiska nie trafia³o ich wiêcej ni¿ 50% w stosunku do odpadów wytworzonych
w gospodarstwach domowych.
Osi¹gniêcie przedstawionych powy¿ej celów wymaga w latach 2009–2012 nastêpuj¹cych
dzia³añ:
w zorganizowania banku danych o odpadach (do koñca 2009 r.),
w przeprowadzenia reformy obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, która umo¿liwi w³adzom samorz¹dowym, dziêki wiêkszym
uprawnieniom, sprawniejsze zarz¹dzanie i kontrolowanie ca³ego systemu (do koñca
2009 r.),
w zwiêkszenia stawek op³at za sk³adowanie odpadów zmieszanych, odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji oraz odpadów, które mo¿na poddaæ procesom odzysku,
w wspierania finansowego dziêki funduszom ekologicznym inwestycji dotycz¹cych odzysku i recyklingu odpadów, a tak¿e wdro¿eñ nowych technologii w tym zakresie,
w dostosowania sk³adowisk odpadów do standardów UE (do koñca 2009 r.),
w wspierania finansowego dziêki funduszom ekologicznym modernizacji technologii prowadz¹cych do zmniejszania iloœci odpadów na jednostkê produkcji (technologie ma³oodpadowe),
w dofinansowania realizacji projektów dotycz¹cych redukcji iloœci sk³adowanych odpadów komunalnych i zwiêkszenia udzia³u odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu z dotacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”,
w intensyfikowania edukacji ekologicznej promuj¹cej minimalizacjê powstawania odpadów (np. opakowañ, toreb foliowych) i ich preselekcjê w gospodarstwach domowych,
w wzmocnienia przez Inspekcjê Ochrony Œrodowiska kontroli podmiotów odbieraj¹cych
odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadaj¹cych instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO)
Przedstawione w KPGO cele i zadania dotycz¹ okresu 2007–2010 oraz perspektywicznie lat
2011–2018. Celem dalekosiê¿nym planu jest wypracowanie takiego systemu, który jest w pe³ni
zgodny z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Szczególnie wa¿ne jest przestrzeganie zasad
postêpowania z odpadami zgodnie z ustalon¹ hierarchi¹: po pierwsze zapobieganie i minimalizacja iloœci wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich w³aœciwoœci niebezpiecznych,
a po drugie wykorzystywanie ich w³aœciwoœci materia³owych i energetycznych. W przypadku,
gdy odpadów nie mo¿na poddaæ procesom odzysku, nale¿y poddaæ je unieszkodliwieniu,
z wy³¹czeniem sk³adowania, które jest najmniej po¿¹danym sposobem postêpowania z nimi.
W ramach tego dokumentu przyjêto nastêpuj¹ce cele g³ówne:
w utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu iloœci wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyra¿onego w PKB,
w zwiêkszenie udzia³u odzysku, w tym w szczególnoœci odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony œrodowiska,
w zmniejszenie iloœci wszystkich odpadów kierowanych na sk³adowiska odpadów,
w zamkniêcie do koñca 2009 r. wszystkich krajowych sk³adowisk nie spe³niaj¹cych przepisów prawa,
w wyeliminowanie praktyk nielegalnego sk³adowania odpadów,
w stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.
W odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi przyjêto nastêpuj¹ce cele:
1) objêcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkañców,
najpóŸniej do koñca 2007 r.,
2) zapewnienie objêcia wszystkich mieszkañców systemem selektywnego zbierania odpadów,
dla którego minimalne wymagania okreœlono w KPGO 2010, najpóŸniej do koñca 2007 r.,
3) zmniejszenie iloœci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych na sk³adowiska odpadów:
w w 2010 r. wiêcej ni¿ 75%,
w w 2013 r. wiêcej ni¿ 50%,
w w 2020 r. wiêcej ni¿ 35%
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
4) zmniejszenie masy sk³adowanych odpadów komunalnych do max. 85% odpadów wytworzonych do koñca 2014 r.,
5) zredukowanie do koñca 2014 r. liczby sk³adowisk odpadów innych ni¿ niebezpieczne
i obojêtne, na których s¹ sk³adowane odpady komunalne, maksymalnie do 200.
Na bazie g³ównych wytycznych zawartych w KPGO tworzone s¹ wojewódzkie, powiatowe
i gminne plany gospodarki odpadami, w których uwzglêdniane s¹ lokalne uwarunkowania.
Oceniaj¹c treœæ dokumentów strategicznych na poziomie wspólnotowym i krajowym nale¿y
podkreœliæ, i¿ generalnie s¹ one spójne, aczkolwiek pewne zagadnienia traktuj¹ w sposób
ogólny. Takie podejœcie daje jednak mo¿liwoœæ ich uszczegó³owienia w zale¿noœci od spo³eczno-gospodarczych uwarunkowañ. Przeszkodami w sprawnym pos³ugiwaniu siê dokumentami
programowymi s¹:
w brak jednoznacznego ustalenia hierarchii wa¿noœci na szczeblu wspólnotowym i krajowym,
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w sprzeczne informacje co do ich obowi¹zywania i szybkie nowelizacje (za którymi czêsto
nie nad¹¿a implementacja),
w ró¿ne nazewnictwo dokumentów w ró¿nych Ÿród³ach,
w zbyt obszerne dokumenty oryginalne,
w brak prostych kluczy do wyszukiwania zagadnieñ problemowych,
w brak jednoznacznego Ÿród³a informacji o tych dokumentach.
Rekomendowane w opracowaniu dokumenty wspólnotowe, krajowe, sektorowe i regionalne maj¹ istotny wp³yw na realizacjê celów NSS, z uwzglêdnieniem aspektu œrodowiskowego. Wszystkie te dokumenty poruszaj¹ w sposób poœredni (bardzo ogólny) b¹dŸ bezpoœredni problemy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, w tym tak¿e z gospodark¹ odpadami
komunalnymi.
Programy wspólnotowe i krajowe koncentruj¹ siê zw³aszcza na realizacji znowelizowanej
Strategii Lizboñskiej, czyli na 7 g³ównych wyzwaniach:
1. Zmianach klimatu i czystej energii.
2. Zrównowa¿onym transporcie.
3. Zrównowa¿onej konsumpcji i produkcji.
4. Ochronie zasobów naturalnych i gospodarowaniu nimi.
5. Zdrowiu publicznym.
6. Integracji spo³ecznej, demografii i migracji.
7. Wyzwaniach w zakresie globalnego ubóstwa i trwa³ego rozwoju.
Zagadnienia gospodarcze, spo³eczne i œrodowiskowe s¹ uwzglêdnione w omówionych
powy¿ej politykach. Polityki te maj¹ wp³yw na zmiany strukturalne sprzyjaj¹ce dynamicznemu
rozwojowi, innowacjom oraz czystemu œrodowisku. Nadto, inwestowanie w kapita³ ludzki,
spo³eczny i œrodowiskowy oraz innowacje techniczne warunkuj¹ utrzymanie konkurencyjnoœci,
dobrobyt gospodarczy, spójnoœæ spo³eczn¹, zatrudnienie oraz lepsz¹ ochronê œrodowiska,
w tym gospodarkê odpadami. Konieczna jest jednak sta³a aktualizacja dokumentów strategicznych uwzglêdniaj¹ca zmieniaj¹ce siê uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze i przestrzenne
na poziomach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Pañstwa cz³onkowskie
powinny zatem zapewniæ synergiê i zgodnoœæ miêdzy dzia³aniami na p³aszczyŸnie gospodarki
odpadami komunalnymi.
Wiele obszarów miejskich i wiejskich jest w du¿ym stopniu uzale¿nionych od stanu i jakoœci
œrodowiska. W tych obszarach aspekty gospodarcze, spo³eczne i zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane. W regionach wymagane jest przyjêcie zintegrowanego podejœcia ukierunkowanego na jakoœæ, którego g³ównym celem jest zadowolenie
spo³eczeñstwa oraz zrównowa¿ony rozwój. Proponowane dzia³ania powinny zatem d¹¿yæ do
ochrony zasobów naturalnych.
Osi¹gniêcie nadrzêdnych celów wi¹¿e siê z opracowaniem odpowiednich strategii wspólnotowych i krajowych uwzglêdniaj¹cych zrównowa¿ony rozwój. Elementem wspomagaj¹cym osi¹gniêcie celów nadrzêdnych jest opracowanie i realizacja programów regionalnych i sektorowych, np. planów gospodarki odpadami. Plany te pozwalaj¹ na zapewnienie spójnoœci dzia³añ nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich wysok¹ jakoœæ pod
wzglêdem ochrony œrodowiska. Istotne jest tak¿e zachêcanie wszystkich obywateli do
uczestnictwa zarówno w planowaniu, jak i w œwiadczeniu us³ug w zakresie gospodarki
odpadami.
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Najwa¿niejszym dokumentem strategicznym w Polsce wdra¿aj¹cym polityki UE s¹ „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013”, zwane Narodow¹ Strategi¹ Spójnoœci
(NSS). Celem strategicznym NSS jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoœci
gospodarki opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoœci, zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia oraz
wzrost poziomu spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Za³o¿ono, ¿e cel strategiczny osi¹gany bêdzie poprzez szereg celów horyzontalnych (szczegó³owych), co oznacza,
¿e wszystkie programy, dzia³ania i projekty podejmowane w ramach NSS realizuj¹ je
jednoczeœnie, aczkolwiek w ró¿nym zakresie.
Powy¿sze cele znajduj¹ odzwierciedlenie i uszczegó³owienie w regionalnych dokumentach
strategicznych, do których nale¿¹ tak¿e regionalne programy operacyjne, w których gospodarka
odpadami komunalnymi zajmuje znacz¹ce miejsce.

2. ANALIZA I OCENA PROGRAMÓW POLITYK WSPÓLNOTOWYCH,
KRAJOWYCH, SEKTOROWYCH I REGIONALNYCH
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W SZKOCJIG

Wstêp
Ocena realizacji planów gospodarki odpadami w Szkocji zosta³a przedstawiona z uwzglêdnieniem szczegó³owych rozwi¹zañ i uzyskanych efektów ich realizacji. Szkocja by³a
jednym z pierwszych regionów w Wielkiej Brytanii, gdzie uwzglêdniono znaczenie prowadzenia recyklingu w systemie gospodarki odpadami i wp³yw takich dzia³añ na œrodowisko.
W zwi¹zku z tym doœæ szybko opracowano okreœlon¹ metodykê i wskazówki co do zasad oceny
wp³ywu realizowanej polityki odnoœnie gospodarki odpadami. Równolegle prowadzono prace
analityczne testuj¹c nowe narzêdzia do oceny strategicznych rozwi¹zañ wynikaj¹cych z za³o¿eñ
polityki gospodarki odpadami. Jednym z wykorzystywanych czêsto narzêdzi by³a technika
oceny cyklu ¿ycia (LCA). Osi¹gane rezultaty tak prowadzonej oceny gospodarki odpadami
wci¹¿ nie s¹ w pe³ni zadowalaj¹ce. W jednym z ostatnich badañ zaleconych przez rz¹d Szkocji
pt. Life Cycle Assessment of Municipal Waste Management Options (30.06.2009) stwierdzono,
i¿ technika LCA pozwala wprawdzie mierzyæ wp³yw gospodarki odpadami na œrodowisko,
identyfikowaæ i oceniaæ poszczególne rozwi¹zania strategiczne, ale jako narzêdzie oceny nie
uwzglêdnia wielu aspektów praktycznych, a przede wszystkim kosztów gospodarki. Ponadto
ocena planowanych rozwi¹zañ w d³ugim horyzoncie czasowym (do 2020 r.) jest znacznie
uproszczona ze wzglêdu na wprowadzanie szeregu za³o¿eñ o ró¿nym stopniu niepewnoœci. Powinny one byæ traktowane jako orientacyjne, tylko przy porównywaniu potencjalnego wp³ywu
na œrodowisko spowodowanego dzia³aniami zwi¹zanymi wy³¹cznie z gospodark¹ odpadami
komunalnymi. Ocena taka nie dotyczy kosztów finansowych i praktycznych mo¿liwoœci osi¹gniêcia zak³adanych celów. Przedstawiony sceptycyzm nie dotyczy istoty metodyki LCA lecz
zwi¹zany jest z typem oprogramowania (WRATE – Waste and Resources Assessment Tool for
the Environment) obowi¹zuj¹cego i wykorzystywanego w Wielkiej Brytanii do modelowania
skutków alternatywnych rozwi¹zañ w systemie gospodarki odpadami. Przedstawione przy jego
pomocy wyniki analizy s³u¿¹ do przewidywania m.in. efektu cieplarnianego, który mo¿e
wyst¹piæ przy realizacji celów zapisanych w planie gospodarki odpadami.
Powszechnie znan¹ i stosowan¹ metod¹ oceny planów gospodarki odpadami jest te¿ strategiczna ocena oddzia³ywania na œrodowisko (SEA). Charakteryzuje siê ona wysokim stopniem
wiarygodnoœci i dlatego uwa¿ano j¹ za jeden ze sposobów oceny planowanych rozwi¹zañ
w Szkocji. Jej wad¹ jest zbyt opisowy charakter dla prowadzenia systematycznej oceny wp³ywu
G
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na œrodowisko planów gospodarki odpadami na etapie ich przygotowania, który pozwala oceniæ
i wyeliminowaæ negatywne skutki œrodowiskowe3. Szkocja w prowadzeniu ocen planów gospodarki odpadami posiada znacz¹ce osi¹gniêcia, których wyniki by³y uwzglêdnione w Narodowej Strategii Odpadów w Szkocji, opracowanej w Europie jako jednej z pierwszych.

2.1. Narodowa Strategia Gospodarki Odpadami
W Szkocji zbiera siê ponad 22 mln Mg odpadów komunalnych rocznie. Dotychczas plany
gospodarki odpadami skupia³y siê przede wszystkim na zarz¹dzaniu strumieniami odpadów
komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych i z niektórych nieruchomoœci komercyjnych. Zbierane s¹ one przez szkockie w³adze lokalne. System zbiórki jest ró¿ny w zale¿noœci od uwarunkowañ lokalnych, jednak polega g³ównie na odbieraniu raz na tydzieñ
pojemników o ró¿nych rozmiarach (zale¿y to od wielkoœci gospodarstwa domowego lub
podmiotu gospodarczego). W³adze lokalne oferuj¹ ponadto szeroki zakres us³ug wspieraj¹cych zbiórkê odpadów wielkogabarytowych oraz dodatkowe us³ugi w postaci centrów
recyklingu lub punktów zbiórki odpadów (np. w okolicach urz¹dzeñ komunalnych lub supermarketów). Ka¿dy mieszkaniec Szkocji p³aci za us³ugi odbierania odpadów poprzez
system lokalnych podatków, który wspiera pe³ny zakres us³ug lokalnych, w tym edukacji,
policji, pomocy spo³ecznej i mieszkaniowej. Niektóre w³adze lokalne pobieraj¹ dodatkowe
op³aty za nadmiar wytworzonych odpadów lub maj¹ odrêbny system op³at dla klientów
komercyjnych. Zbieranie odpadów komunalnych i przemys³owych jest prawie wy³¹cznie
wykonywane przez sektor prywatny. Istotne znaczenie ma siedem du¿ych przedsiêbiorstw
gospodarki odpadami dzia³aj¹cych w Szkocji, które maj¹ w³asne œrodki transportu, a niektóre
zajmuj¹ siê tak¿e unieszkodliwianiem odpadów.
Zagadnienia prawne w tworzonej Strategii
Sposób prowadzenia gospodarki odpadami by³ i nadal jest regulowany odpowiednimi
aktami w ustawodawstwie europejskim, a tak¿e regulacjami krajowymi dotycz¹cymi sk³adowania odpadów, w tym wysokoœci op³at pobieranych przez HM Customs and Excise od
operatorów sk³adowisk za ka¿dy Mg sk³adowanych odpadów (np. 01.04.1999 r. za Mg odpadów obojêtnych nale¿a³o zap³aciæ 2 GBP, a za Mg organicznych i innych kontrolowanych
odpadów 10 GBP; obecnie op³ata ta wynosi 32 GBP). Dodatkowo Skarb Pañstwa pobiera
podatki od nieruchomoœci, które od 2004 r. wzrastaj¹ o 1 GBP za Mg sk³adowanych odpadów
innych ni¿ obojêtne. Wzrost op³at nie ma wp³ywu na relatywnie niskie koszty sk³adowania,
które nie s¹ stymulant¹ wprowadzania zmian technologicznych.
Environmental Protection Act nak³ada na Szkock¹ Agencjê Ochrony Œrodowiska (SEPA)
opracowanie Narodowej Strategii Gospodarki Odpadami. Dokument ten definiuje co powinna
zawieraæ Strategia i jakie s¹ planowane dzia³ania SEPA w celu zapewnienia bezpiecznego dla
wód, powietrza, gleby, roœlin i zwierz¹t przebiegu procesów odzyskiwania i unieszkodliwiania
odpadów. Pierwszy projekt Narodowej Strategii dotycz¹cej gospodarki odpadami zosta³ przez
3 Strategic Environmental Assessment of Waste Management Options for North and South Lanarkshire rad,
lipiec 2007.
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SEPA w 1997 r. przedstawiony do konsultacji spo³ecznych, a nastêpnie do 2000 r. by³ aktualizowany i w koñcu zosta³ zatwierdzony.
Strategia ta dotyczy³a przede wszystkim sposobu zbierania odpadów, tj. w jaki sposób je
transportowaæ pokonuj¹c jak najmniejsze odleg³oœci do sk³adowisk. Wówczas ponad 90%
odpadów zebranych by³o sk³adowane, a tylko 9% poddawane procesom recyklingu. Powszechnoœæ sk³adowania odpadów by³a zwi¹zana z du¿¹ iloœci¹ wyrobisk odkrywkowych pozosta³ych po zlikwidowanych zak³adach górniczych, w których lokowano je, poniewa¿ by³a to
najtañsza opcja. W Szkocji przed wprowadzeniem Strategii nie by³o polityki, w której odpady
mia³yby jakiekolwiek znaczenie. Istnia³ jedynie pozaustawowy cel osi¹gniêcia 25% poziomu
recyklingu odpadów komunalnych (podczas gdy w rzeczywistoœci by³ on na poziomie 10%).
W krajowych politykach uwzglêdniano jedynie odpowiedzialnoœæ w³adz lokalnych w zakresie
zbierania i utylizacji odpadów. Z tej dzia³alnoœci przekazywa³y one informacje i sprawozdania
o skutkach finansowych, operacyjnych (wykonania), jak równie¿ czasami o poziomie recyklingu. Taka sytuacja spowodowa³a, i¿ w Szkocji musia³a siê rozwin¹æ nowa forma zwi¹zana
z ocen¹ polityki gospodarki odpadami wskazuj¹ca metody, mechanizmy oraz kryteria oceny.
Strategia ta koncentruje siê te¿ na zarz¹dzaniu gospodark¹ odpadami sta³ymi i ocenie
mo¿liwoœci ska¿enia gruntu, wód i atmosfery w wyniku obecnej i planowanej gospodarki
odpadami sta³ymi (tzn. odpadami komunalnymi zdefiniowanymi w dyrektywnie odpadowej).
Strategia zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju i interpretacj¹ SEPA oznacza: „zmianê
obecnych relacji i zale¿noœci miêdzy korzystaniem z zasobów i wytwarzaniem odpadów, tak aby
stworzyæ system zamkniêty (odzyskiwaæ wartoœci zawarte w odpadach)”. Celem strategii jest
stworzenie mo¿liwoœci dla rozwoju zintegrowanej gospodarki odpadami, zdefiniowanej jako:
rozwój i wdra¿anie systemu gospodarki odpadami i us³ugami o wysoko zaplanowanej wydajnoœci, o akceptowanym bilansie kosztów i korzyœci, zdolnym do minimalizowania poziomu
zagro¿enia i maksymalizowania efektywnego wykorzystania zasobów i wartoœci z odzysku dla
ochrony œrodowiska i zdrowia ludzkiego."
W ca³ej strategii stosowane by³y cztery zasady:
w bliskoœci i samowystarczalnoœci – zasada bliskoœci wymaga, aby utylizacjê odpadów,
prowadziæ jak najbli¿ej miejsca, w którym powsta³y, a œciœle zwi¹zana z ni¹ zasada
samowystarczalnoœci d¹¿y do zidentyfikowania grup, które mog¹ same zagospodarowaæ
w³asne odpady; w strategii zasady te zastosowano na trzech poziomach: w Wielkiej
Brytanii, Szkocji i rejonach lokalnych,
w ostro¿noœci – okreœla dzia³ania, które powinny byæ podjête obecnie, aby unikn¹æ potencjalnych szkód w œrodowisku w przysz³oœci, je¿eli prawdopodobieñstwo ich wyst¹pienia
jest jednoznaczne, a jego konsekwencje mog¹ byæ powa¿ne; zanieczyszczaj¹cy p³aci
oznacza, ¿e zanieczyszczaj¹cy powinien ponosiæ pe³ne koszty zwi¹zane ze swoimi
dzia³aniami,
w najlepsza praktycznie opcja œrodowiskowa (BPEO) i hierarchia odpadów – BPEO
jest narzêdziem wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji, u³atwiaj¹c identyfikacjê najlepszej opcji dla œrodowiska przy uwzglêdnieniu poziomu akceptowalnych kosztów, tak
w d³ugim, jak i krótkim okresie czasu; pozwala tak¿e na wprowadzenie zintegrowanego
rozwi¹zania, które bierze pod uwagê uwarunkowania regionalne i lokalne; hierarchia
odpadów to szereg rozwi¹zañ dotycz¹cych postêpowania z nimi, które powinno siê
uwzglêdniæ wybieraj¹c BPEO.
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Strategia zawiera cele szczegó³owe, przy czym niektóre z nich wynikaj¹ z przepisów prawa,
inne z wyznaczonych dobrowolnie zadañ znajduj¹cych siê w strategiach lokalnych. Cele
ustawowe s¹ zazwyczaj zawarte w dyrektywach UE, a dotycz¹ w szczególnoœci:
w odzysku okreœlonych materia³ów opakowaniowych na poziomie 50–65% i recyklingu
wszystkich materia³ów opakowaniowych na poziomie 25% do 2001 roku,
w zmniejszenia iloœci sk³adowanych biodegradowalnych odpadów komunalnych do poziomu 75% w 2006 roku, 50% w 2009 r. i 35% do roku 2016 (jako bazowy uznaje siê
poziom 1995 r.).
Dobrowolne cele strategii wynikaj¹ ze specyficznych lokalnych zamierzeñ, ustalonych dla poszczególnych grup spo³ecznych. W wielu przypadkach maj¹ byæ one realizowane dla osi¹gniêcia celów ustawowych zawartych w dyrektywach UE. Zakres z niektórych
z nich to:
w koniecznoœæ wprowadzenia kompostowania centralnego lub przydomowego do 2005 r.,
któr¹ wyznaczy³y wszystkie w³adze lokalne,
w osi¹gniêcie 40% poziomu recyklingu w 2000 r. oraz za³o¿enie jego poziomu na 45–50%
w 2005 r. i 55–60% w 2010 r.,
w zredukowanie iloœci wytwarzanych odpadów przemys³owych o 3–5% w 2005 r., 6–9%
w 2010 r. i 10–12% do 2015 r. (w porównaniu do poziomu z 1994 r.),
w zredukowanie iloœci tworzonych odpadów komunalnych o 2–4% w 2016 r. w porównaniu do poziomu z 1994 r.
W opracowanej strategii SEPA uzna³a, ¿e potrzebne s¹ dodatkowe regulacje prawne, aby
zosta³y osi¹gniête za³o¿one w niej cele. Dotychczasowe przepisy nie zawiera³y zapisów zwi¹zanych z minimalizowaniem wp³ywu gospodarki odpadami komunalnymi na œrodowisko.
Ponadto podkreœlono, ¿e istotna w realizacji celów wyznaczonych w Strategii jest edukacja
maj¹ca zachêciæ mieszkañców do zmiany dzia³añ w zakresie gospodarki odpadami m.in.
poprzez wyjaœnienie im powi¹zañ takich dzia³añ z jasno sprecyzowanymi skutkami dla œrodowiska. Edukacja ta powinna jednak byæ zró¿nicowana w zale¿noœci od poszczególnych grup
spo³ecznych tzn. inna dla m³odzie¿y, mieszkañców osiedli lub domków jednorodzinnych,
a jeszcze inna dla bran¿y us³ugowej. Jedn¹ z proponowanych zmian by³a propozycja umieszczania na wyrobach liczby punktów wskazuj¹cych relacje miêdzy mas¹ odpadów powstaj¹cych
z danego produktu a jego mas¹ ca³kowit¹. Mia³oby to u³atwiæ wybór przez konsumenta
produktu generuj¹cego mniejsz¹ masê odpadów. SEPA stara³a siê równie¿ mieæ wp³yw na
system planowania, który odgrywa kluczow¹ rolê w gospodarce odpadami. Zasugerowano
m.in., aby cele zawarte w Narodowej Strategii Gospodarki Odpadami by³y uwzglêdniane
w krajowych i lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego. Ma to zwi¹zek z ustalaniem odpowiednich kryteriów dla lokalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów oraz
zintegrowania ich transportu z istniej¹c¹ infrastruktur¹ kolejow¹.
Wprowadzano te¿ instrumenty ekonomiczne, których zadaniem by³o unikanie przenoszenia
kosztów gospodarki odpadami na inne podmioty i ponoszenia ich przez odpowiedzialnych za
ich produkcjê. Analizowano w tym celu nastêpuj¹ce instrumenty ekonomiczne:
w wysokoœæ op³at produktowych i depozytowych dla dodatkowych produktów (np. torby
plastikowe, akumulatory, smary) i ustalenie ich wysokoœci w zale¿noœci od ich wp³ywu
na œrodowisko,
w op³aty za surowce, które maj¹ substytuty w postaci surowców odnawialnych,
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w podatek dla wytwarzaj¹cych odpady, obliczany na takiej samej zasadzie jak podatek od
sk³adowania odpadów.
Zdawano sobie jednak sprawê, ¿e niezale¿nie od sposobu dzia³ania instrumentów ekonomicznych, op³aty ponoszone bêd¹ przez konsumenta koñcowego produktu, zatem zgodnie
z prawem poda¿y i popytu wzrost jego ceny powinien spowodowaæ zmniejszenie konsumpcji.
Kolejnym rozwi¹zaniem, które zosta³o zaproponowane w Strategii by³a odpowiedzialnoœæ
producenta za wytworzone odpady. By³ to jeden ze sposobów uwzglêdniania kosztów œrodowiskowych bez wprowadzania dodatkowych instrumentów ekonomicznych. Odpowiedzialnoœæ
producenta mo¿e byæ dobrowolna, tak jak obecne umowy z wydawcami gazet, którzy zobowi¹zali
siê do u¿ywania w publikacjach ustalonego poziomu papieru z recyklingu, lub obowi¹zkowa
zgodnie ustaleniami dyrektywy UE dotycz¹cej odpadów opakowaniowych. W Strategii zaproponowano te¿ kolejne wymagania, które musz¹ byæ realizowane przez producenta, a dotycz¹:
w redukcji zawartoœci materia³ów niebezpiecznych (problematycznych) w procesach produkcji,
w projektowania produktów, tak aby minimalizowaæ ich wp³yw na œrodowisko np. poprzez u³atwianie ich ponownego u¿ycia;
w wprowadzenie przyznawania punktów dla „odsprzeda¿y” i systemu odzysku.
W celu realizacji Strategii SEPA powo³a³a grupy robocze sk³adaj¹ce siê ze specjalistów
z zakresu gospodarki odpadami, w³adz lokalnych i przedsiêbiorców oraz zobowi¹za³a siê
do stworzenia zintegrowanego systemu danych w celu monitorowania zmian w gospodarce
odpadami i analizy sk³adu odpadów. Dla uzyskania prawid³owych danych wprowadzono zespó³
odpowiedzialny za to oraz przeprowadzono szeroki pakiet szkoleñ w celu poprawnego wprowadzania i monitorowania danych od w³adz lokalnych. Istotnym zagadnieniem by³a te¿ w³aœciwa wspó³praca z ró¿nymi organizacjami na ró¿nych szczeblach administracji.
Rz¹d Szkocki w celu realizacji Strategii utworzy³ Strategiczny Fundusz Odpadów. Wstêpnie
ustalono jego bud¿et na ponad 240 milionów GBP. Dla w³adz lokalnych wyodrêbniono fundusze na sk³adanie ofert odnoœnie finansowania niezbêdnych, nowych us³ug w zakresie recyklingu, odzysku jak i zakupu urz¹dzeñ. W³adze lokalne zosta³y w ten sposobów zachêcone
do wprowadzania ró¿nych rozwi¹zañ np. dotycz¹cych segregacji u Ÿród³a. Ka¿da oferta
podlegaj¹ca dofinansowaniu musia³a spe³niaæ szereg kluczowych wymagañ:
w zgodnoœci z podstawowymi celami Strategii,
w zgodnoœci z celami krajowymi i UE w zakresie odzysku i recyklingu,
w wysokoœci kosztów wprowadzanego rozwi¹zania w przeliczeniu na Mg odzyskanego
materia³u,
w zgodnoœci z lokalnymi uwarunkowaniami.
Kolejn¹ wa¿n¹ inicjatyw¹ Szkockiego rz¹du by³ system pozwoleñ na sk³adowanie. Dyrektywa sk³adowiskowa wymaga ograniczenia iloœci odpadów kierowanych na sk³adowiska
i minimalizacji negatywnych skutków zwi¹zanych z ich sk³adowaniem, w tym m.in. podaje
szczegó³owe dane dotycz¹ce iloœci sk³adowanych odpadów biodegradowalnych. Szkocki system pozwoleñ (LAS) obowi¹zuj¹cy od 2005 r. ma zapewniæ efektywn¹ realizacjê tych celów,
poprzez przydzielenie uprawnieñ w³adzom lokalnym na sk³adowanie odpadów w formie elektronicznego rejestru uprawnieñ. Rejestr ten pozwala na handel uprawnieniami i uzyskiwanie
bankowych po¿yczek oraz pomaga lokalnym w³adzom realizowaæ swoje indywidualne cele.
Dziêki koniecznoœci raportowania i zg³aszania danych o iloœci sk³adowanych odpadów w ujêciu
kwartalnym do LAS, SEPA posiada dok³adne rozeznanie w tym zakresie.
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Poza systemem finansowym istnieje w Szkocji ca³y szereg organizacji i inicjatyw maj¹cych
na celu wspieranie gospodarki odpadami komunalnymi. S¹ to m.in.:
w program WRAP (Waste & Resources Action Programme), który pomaga osobom prywatnym, firmom oraz w³adzom lokalnym w poszukiwaniu rozwi¹zañ maj¹cych na celu
zmniejszanie iloœci odpadów, zwiêkszanie roli recyklingu, jak i lepsze wykorzystanie
zasobów; zwi¹zane to jest w szczególnoœci z ocen¹ nowych innowacyjnych technologii,
które mog¹ byæ wykorzystane w praktyce,
w program Remade, który ma wykorzystaæ akademicki potencja³ Szkocji poprzez stymulowanie, rozwijanie i wzmacnianie rynków recyklingu materia³ów; finansowany jest
on zarówno przez w³adze lokalne, jak i podmioty prywatne.

2.2. Narodowy Plan Gospodarki Odpadami
Opracowany na podstawie za³o¿eñ Strategii Narodowy Plan Gospodarki Odpadami zak³ada³
nastêpuj¹ce cele:
w zapewnienie powszechnego dostêpu do punktów segregacji odpadów w Szkocji (ponad
90% gospodarstw domowych w 2020 r.),
w zatrzymanie tendencji wzrostowej iloœci wytwarzanych odpadów do 2010 r.,
w osi¹gniêcie 25% poziomu recyklingu i kompostowania odpadów komunalnych w roku
2006, a 55% w 2020 r. w tym (35% recykling i 20% kompostowanie),
w odzyskiwanie energii z 14% iloœci odpadów komunalnych,
w zredukowanie iloœci sk³adowanych odpadów komunalnych z oko³o 90 do 30%,
w zapewnienie ogólnodostêpnego doradztwa dla przedsiêbiorców w zakresie rozwi¹zañ
maj¹cych zminimalizowaæ iloœæ odpadów,
w rozwój rynku materia³ów pochodz¹cych z recyklingu, tak by sta³ siê on rentowny
i pozwala³ na obni¿anie kosztów.
Realizacja planu w latach 2001–2006 przyczyni³a siê do:
w wzrostu poziomu recyklingu z 4% do 18%,
w wzrostu poziomu kompostowania z 3% do 10%,
w zmniejszenia udzia³u sk³adowania odpadów z 91% do 70%.
Aktualnie w Szkocji osi¹gniêto (po³owa 2009 r.) 38% poziom recyklingu i kompostowania
odpadów i 60% iloœci sk³adowanych odpadów w stosunku do zebranych. Rezultaty uznane
zosta³y powszechnie za sukces, którego g³ównymi przyczynami by³y:
w precyzyjnie okreœlone cele,
w w³aœciwe struktury organizacyjne,
w sprawny dialog na szczeblu krajowym i regionalnym,
w odpowiedni wybór i precyzyjne okreœlenie zadañ ustawowych i dobrowolnych,
w racjonalne zasady finansowania proponowanych rozwi¹zañ,
w ustalone zasady raportowania i mechanizmy monitorowania.
Jednak wraz z kryzysem gospodarczym obni¿y³y siê ceny wiêkszoœci surowców wtórnych
i w zwi¹zku z tym osi¹gniêcie za³o¿eñ d³ugoterminowych planu mo¿e byæ zagro¿one. Wydaje siê bowiem, ¿e wiele programów powsta³o przy za³o¿eniu wysokiego poziomu cen, co
w obecnej sytuacji oznacza zagro¿enie dla ca³ego system gospodarki odpadami. Nale¿y wiêc
28

2. Analiza i ocena programów polityk wspólnotowych, krajowych, sektorowych i regionalnych...

nauczyæ siê radzenia z takimi problemami np. poprzez dywersyfikacjê zapewniaj¹c¹ stabilnoœæ
systemu i rozwój rynku. Nale¿y jednak te¿ uwzglêdniaæ fakt, i¿ rozwa¿ane zagadnienia dotycz¹
strumienia odpadów komunalnych, który stanowi jedynie 13% ca³kowitego rocznego strumienia odpadów Szkocji.

2.3. Program Zero Odpadów
Kolejn¹ polityk¹ dotycz¹c¹ opadów w Szkocji jest Program Zero Odpadów, któr¹ okreœla siê
nastêpuj¹co: „Zero Odpadów oznacza zmniejszenie zbêdnego zu¿ycia surowców; ponowne
wykorzystanie produktów, tam gdzie to mo¿liwe i odzyskiwanie wartoœci z produktów w koñcowej fazie ich cyklu ¿ycia poprzez recykling, kompostowanie i odzyskiwanie energii”. Definicja
ta jest pragmatyczna. Uznaje, ¿e spo³eczeñstwo bêdzie nadal zu¿ywaæ materia³y, gdy¿ celem
jest wzrost i rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, inwestowanie, rozwój regionalny.
Definicja powy¿sza sugeruje, ¿e nale¿y zbadaæ, jak osi¹gn¹æ to inteligentnie aby zidentyfikowaæ i wyeliminowaæ nawyki i dzia³ania, które powoduj¹ nadmiern¹ presjê na œrodowisko
i zasoby naturalne. Ponadto wskazuje, ¿e zmniejszenie presji nie zawsze wymaga rezygnacji
z luksusu i komfortu przynale¿nego krajom rozwiniêtym. Uzmys³awia, ¿e jako spo³eczeñstwo
mamy obowi¹zek wspieraæ innowacyjne i ambitne rozwi¹zania zmniejszaj¹ce zu¿ycie materia³ów poprzez zwiêkszenie ich ponownego wykorzystania i recykling. Jako ostateczne
rozwi¹zanie podaje odzyskiwanie energii, które mo¿e i musi odgrywaæ znacz¹c¹ rolê, aby
osi¹gn¹æ cel w postaci „zera odpadów”.
Inicjatorami Programu Zero Odpadów byli pracownicy organizacji rz¹dowych maj¹cy wprowadzaæ nowe i innowacyjne rozwi¹zania zarówno w politykach, jak i dzia³aniach operacyjnych,
w tworzonych tzw. think-tanks (fabryki idei). Podstawowym za³o¿eniem ca³oœci jest maksymalizacja recyklingu i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz eliminowanie ich sk³adowania.
Dla wiêkszoœci przypadków wyznaczony poziom recyklingu to oko³o 70%, który bêdzie wspierany przez ró¿ne systemy segregacji u Ÿród³a. Ustalono znacznie wy¿szy poziom zapobiegania
powstawaniu odpadów ni¿ dotychczas, co w du¿ej mierze zwi¹zane jest z prowadzeniem edukacji
i wpajaniem w³aœciwej kultury zachowañ w zakresie odpowiedzialnoœci jednostki za wytworzone
odpady. Ma to rozbudziæ poczucie obywatelskiej dumy i to¿samoœci oraz zmieniæ postawy
i nawyki spo³eczne, które s¹ niezbêdne dla realizacji Programu Zero Odpadów.
Program ma swoje cele, które s¹ zbie¿ne z dotychczas realizowanymi i polegaj¹ na:
w wype³nieniu za³o¿eñ dyrektywy sk³adowiskowej w zakresie sk³adowania odpadów biodegradowalnych na poziomie 75% w 2010 r. – 50%, w 2013 r. – 35%, w 2020 r. –
w stosunku do masy odpadów z 1995 r.,
w osi¹gniêcie 50% poziomu recyklingu lub kompostowania w 2013 r., 60% w 2020 r. i 70%
w 2025 r.,
w osi¹gniêcie 25% poziomu odpadów spalanych,
w 0% wzroœcie iloœci wytwarzanych odpadów do 2010 r.,
w 5% poziomie odpadów sk³adowanych do 2025 r.
Prace nad wdro¿eniem za³o¿eñ Programu Zero Odpadów ju¿ zosta³y podjête. W pierwszej
kolejnoœci przetransponowano do prawa szkockiego now¹ dyrektywê ramow¹ o odpadach.
Rz¹d szkocki w 2008 r. utworzy³ think tank dla programu, który skupia specjalistów z wielu
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ró¿nych dziedzin w celu zaproponowania nowych rozwi¹zañ, które bêd¹ wdra¿ane na poziomie
strategicznym i operacyjnym. Ponadto powo³ana zosta³a grupa steruj¹ca, która ma byæ odpowiedzialna za opracowanie zasad wynikaj¹cych z planów i za³o¿onych celów gospodarki
odpadami, zapewnienie zgodnoœci z przepisami, wyznaczanie zadañ i proponowanie nowych
rozwi¹zañ itp. Ustalono tak¿e dla realizacji programu opracowanie polityki miêdzysektorowej,
rozwijaj¹cej i wspieraj¹cej technologie œrodowiskowe. G³ównym zadaniem jest proponowanie
potencjalnych rozwi¹zañ, projektów i partnerów, które pozwol¹ Szkocji realizowaæ cele wyznaczone dla nowych, priorytetowych obszarów. Jest to:
w wskazanie sektorów gospodarczych, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju rynku,
w opisanie kluczowych dzia³añ koniecznych do wdro¿enia,
w wskazanie potencjalnych projektów i partnerów,
w opis technologii,
w opis kluczowych zadañ w polityce rz¹dowej,
w wyszczególnienia zadañ dla poszczególnych sektorów.
Do realizacji za³o¿eñ omawianego programu w Szkocji mog¹ przyczyniæ siê dwa g³ówne jej
atuty. Na szybkie podejmowanie dzia³añ pozwala jej nieznaczna powierzchnia, w³asny rz¹d
o zdecentralizowanej strukturze i silnym powi¹zaniu z organizacjami i przedsiêbiorstwami.
Ponadto w ostatnich latach nast¹pi³ znaczny postêp w g³ównych dziedzinach dotycz¹cych
ochrony œrodowiska i czystych technologii, w tym energii odnawialnej, gospodarowania odpadami i recyklingu, zrównowa¿onego transportu oraz ograniczenia emisji zwi¹zków wêgla
w sektorze budownictwa. Wszystkie te dziedziny traktowane s¹ priorytetowo i otrzymuj¹
wsparcie zarówno rz¹du Szkocji, jak i w³adzach regionalnych. W Szkocji istniej 801 firm,
których podstawowym przedmiotem funkcjonowania jest dzia³alnoœæ ekologiczna i których
obroty osi¹gaj¹ wartoœæ 200 mln GBP. Rozwój tego rynku wspieraj¹ centra transferu technologii, e-respiratory, organizacje bran¿owe, organizacje skupiaj¹ce naukê i przemys³ (Scottish
Enterprise’s Enabling Technology) itp. Ponadto w Rz¹dowej Strategii Gospodarczej zak³ada siê
osi¹gniêcie trwa³ego wzrostu gospodarczego, przy uwzglêdnieniu dwóch strategicznych celów,
tj. zwiêkszenia w 2011 roku tempa wzrostu PKB na poziomie Wielkiej Brytanii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu zmniejszenia wp³ywu na zmiany klimatyczne,
co wed³ug kilku kluczowych raportów mo¿e siê przyczyniæ do znacz¹cego wzrostu korzyœci
gospodarczych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i wdro¿enie technologii œrodowiskowych.
Jakakolwiek dyskusja na temat oceny gospodarki odpadami w Szkocji zwi¹zana jest
z histori¹ rozwoju polityki. Poniewa¿ zrównowa¿ona gospodarka odpadami jest zagadnieniem ci¹gle nowym, to i ocena jej efektów pozostaje problemem. Minê³o dopiero nieca³e
dziesiêæ lat od pierwszej Narodowej Strategii Gospodarki Odpadów i Planu gospodarki
nimi. Dokonuj¹c oceny mo¿na wiêc korzystaæ tylko z bazy wyników z tego okresu, który
jest zbyt krótki na przeprowadzenie jej rzetelnie, wobec niekompletnych danych wyjœciowych. Przewidywanie wp³ywu polityki gospodarki odpadami na œrodowisko wymaga
odpowiednich metod. Te stosowane dotychczas polegaj¹ na modelowaniu w oparciu o ró¿ne
cele i to nie daje rzeczywistej oceny sytuacji. Ponadto wyzwaniem dla oceny gospodarki
odpadami bêdzie kompleksowe ujêcie ca³ej polityki w regionie, co przy wielosektorowym
dzia³aniu jest elementem trudnym, ale mo¿liwym do wykonania. Trzeba na to tylko trochê
wiêcej czasu.
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3. POTENCJALNA OCENA WP£YWU NA ŒRODOWISKO
WYBRANYCH METOD GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Z WYKORZYSTANIEM METODY
„OCENY CYKLU ¯YCIA” (LCA)

3.1. Metody oceny wp³ywu cyklu ¿yciaG
Wyboru i oceny metod postêpowania z odpadami z punktu widzenia ich wp³ywu na
œrodowisko dla poszczególnych technologii unieszkodliwiania odpadów, jak i ca³ych wdra¿anych systemów mo¿na dokonywaæ za pomoc¹ ró¿nych technik zarz¹dzania œrodowiskowego
np. z wykorzystaniem metodyki ocena cyklu ¿ycia. Ocena cyklu ¿ycia (LCA – Life Cycle
Assessment) to technika oceny zagro¿eñ œrodowiskowych, stwarzaj¹ca mo¿liwoœæ ich identyfikacji, jak równie¿ hierarchizacji, a tym samym poszukiwania rozwi¹zañ technologicznych
maj¹cych zachowaæ optymaln¹ jakoœæ œrodowiska. Ocena cyklu ¿ycia wed³ug oficjalnej definicji podanej przez Komisjê Europejsk¹1 to proces zbierania i oceny danych „wejœciowych”
i „wyjœciowych” wyrobu, jak i potencjalnego wp³ywu na œrodowisko w ca³ym jego cyklu ¿ycia
(produkcja, u¿ytkowanie i utylizacja). Technika LCA zosta³a opisana przez Miêdzynarodowy
Komitet Normalizacyjny w normach z serii ISO 1404X (Zarz¹dzanie œrodowiskowe – Ocena
cyklu ¿ycia), po raz pierwszy wydanych w Polsce w 2000 roku (normy: 14040 – Zasady
i struktura, 14041 – Okreœlenie celu i zakresu oraz analiza zbioru, 14042 – Ocena wp³ywu cyklu
¿ycia, 14043 – Interpretacja cyklu ¿ycia), a nastêpnie uaktualnianych w latach 2006 i 2009.
Obecnie obowi¹zuj¹ce normy to: PN-EN ISO 14040:2009 Zarz¹dzanie œrodowiskowe – Ocena
cyklu ¿ycia – Zasady i struktura oraz PN-EN ISO 14044 Zarz¹dzanie œrodowiskowe – Ocena
cyklu ¿ycia – Wymagania i wytyczne.
Stosowanie oceny cyklu ¿ycia jest rekomendowane w wielu oficjalnych dokumentach UE,
m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (z dnia 19 listopada 2008 r.)
w sprawie odpadów. Zapisano w niej, i¿ „aby poprawiæ sposób, w jaki realizowane jest
zapobieganie powstawaniu odpadów w pañstwach cz³onkowskich, oraz u³atwiæ obieg najlepszych praktyk w tym obszarze, konieczne jest zaostrzenie przepisów dotycz¹cych zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz wprowadzenie wymogu zobowi¹zuj¹cego pañstwa cz³onkowskie do
opracowywania programów zapobiegania powstawaniu odpadów, koncentruj¹cych siê na
kluczowych elementach oddzia³ywania na œrodowisko oraz uwzglêdniaj¹cych ca³y cykl ¿ycia
G Autorzy: dr Joanna Kulczycka, mgr in¿. Anna Henclik – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ
Strategicznych

1

http://lca.jrc.ec.europa.eu
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produktów i materia³ów”. Zaproponowano te¿ w niej hierarchiê postêpowania z odpadami,
polegaj¹c¹ na:
a) zapobieganiu,
b) przygotowywaniu do ponownego u¿ycia,
c) recyklingu,
d) innych metodach odzysku, np. odzysk energii,
e) unieszkodliwianiu.
W Polsce idea wdra¿ania metodyki wykorzystuj¹cej myœlenie w kategoriach cyklu ¿ycia
pojawi³a siê w rz¹dowych dokumentach, tj. w ustawie Prawo ochrony œrodowiska (zapis
pojawi³ siê w 2001 r. i zosta³ uchylony w 2005 r), polityce ekologicznej, strategii rozwoju itp.
Propozycja jej wykorzystania obejmuje w szczególnoœci ocenê nowych technologii, zielone
zamówienia publiczne, ekooznakowanie i gospodarkê odpadami.2
Ocena cyklu ¿ycia – jako jedna z technik zarz¹dzania œrodowiskowego – jest ju¿ uznanym
i zalecanym w krajach Unii Europejskiej narzêdziem oceny proekologicznych przedsiêwziêæ
w wielu dziedzinach dzia³alnoœci gospodarczej. Stosowana jest przy opracowywaniu oceny
potencjalnego wp³ywu wywieranego przez pojedyncze wyroby na œrodowisko w tym ekoprojektowania, a tak¿e do ustalania strategii zarz¹dzania œrodowiskowego w przedsiêbiorstwach.
Jest ona równie¿ wykorzystywana przez administracjê centraln¹ np. do oceny grupy produktów
czy ca³ych dzia³ów gospodarki, jak te¿ lokaln¹ – do oceny wprowadzania ró¿nych rozwi¹zañ
strategicznych w regionach, m.in. w zakresie gospodarki odpadami.
Jednym z podstawowych zadañ LCA jest badanie w ca³ym okresie ¿ycia wyrobu potencjalnych wp³ywów na œrodowisko, przy czym wyrobem mo¿e byæ zarówno proces wytwórczy,
produkt, us³uga lub system np. gospodarki odpadami. Jednak wymaga siê, aby analiza LCA
prowadzona by³a etapami, tj.:
1) Okreœlenie celu i zakresu – okreœla siê cel i zakres badañ, wybiera jednostkê funkcjonaln¹,
ustala granice analizowanego systemu3. Jednostk¹ funkcjonaln¹ mo¿e byæ pojedynczy
produkt, grupa produktów, proces wytwórczy us³ug czy ca³y system. Dziêki takiemu podejœciu mo¿liwe jest dokonanie kompleksowej oceny efektów minimalizacji szkodliwego
oddzia³ywania realizowanej inwestycji na œrodowisko i porównywanie ich ze stanem bazowym, jak i rezultatów funkcjonowania ca³ego systemu i wówczas mog³aby byæ wykorzystana w procesie ewaluacji.
2) Analiza zbioru wejœæ i wyjœæ – analizuje siê zbiór wejœæ i wyjœæ (inwentaryzacja), weryfikuje
dane i granice systemu. Etap ten to kompleksowa ocena analizowanego wyrobu, która
powinna obejmowaæ analizê procesu technologicznego (istniej¹cego lub projektowanego),
bilanse strumieni przep³ywów surowców, energii i materia³ów pomocniczych oraz bilans
wytwarzanych i usuwanych (emitowanych) odpadów, a tak¿e identyfikacjê potencjalnych
Ÿróde³ ich powstawania. Rozpoczyna siê j¹ od sporz¹dzenia schematów przep³ywów materia³ów i energii oraz ich bilansów materia³owych i energetycznych.
3) Ocena wp³ywu cyklu ¿ycia na œrodowisko. W etapie tym przekszta³ca siê dane zebrane we
wskaŸniki kategorii wp³ywu, a dla uzyskania wartoœci tych wskaŸników (wyników wskaŸ2

Kulczycka J., Ekologiczna ocena cyklu ¿ycia produktu, procesu i systemu, Przegl¹d Komunalny, w druku.
Jednostka funkcjonalna to niekoniecznie iloœæ materia³u czy konkretny wyrób, lecz okreœlenie przeznaczenia
wyrobu w sposób jednoznaczny i mierzalny, np. jeden samochód osobowy, przeje¿d¿aj¹cy œredniorocznie 13 tys. km,
eksploatowany w okresie 10 lat, wa¿¹cy 1100 kg i spalaj¹cy 10 litrów benzyny na 100 km.
3

32

3. Potencjalna ocena wp³ywu na œrodowisko wybranych metod gospodarowania odpadami...

nika dla poszczególnych kategorii wp³ywu) wprowadza siê wed³ug ISO trzy obligatoryjne
procedury postêpowania. S¹ to:
w wybór kategorii wp³ywu, wskaŸników kategorii i modeli charakteryzowania,
w klasyfikacja (przypisanie wyników z drugiego etapu do poszczególnych kategorii
wp³ywu),
w charakteryzowanie, które polega na obliczeniu wartoœci wskaŸnika kategorii wp³ywu dla
wyników z tablicy inwentarzowej.
Wartoœci kategorii wp³ywu s¹ opisane w jednostkach parametrów charakteryzowania, które
najczêœciej wyra¿one s¹ w jednostkach ekwiwalentnych, np. dla efektu cieplarnianego – kg
równowa¿nego CO2, a dla zagospodarowania terenu w m2. Wartoœæ ka¿dej kategorii wp³ywu
jest okreœlona w innej jednostce, dlatego te¿ nie ma mo¿liwoœci ich bezpoœredniego porównania.
Na podstawie otrzymanych wyników etapu charakteryzowania mo¿liwe jest obliczanie wartoœci
wskaŸników kategorii wp³ywu (profil œrodowiskowy), które w dalszym postêpowaniu mog¹
byæ rozpatrywane w ramach etapów opcjonalnych. Pierwszym z nich jest normalizacja, polegaj¹ca na przekszta³caniu wskaŸników charakteryzowania tak, aby mo¿liwe by³o porównywanie poszczególnych kategorii wp³ywu. Celem tych dzia³añ jest otrzymanie wartoœci wzglêdnych dla poszczególnych potencjalnych wp³ywów (podanych w wartoœciach liczbowych lub
niemianowanych) i ujednolicenie wskaŸników w wyniku podzielenia ich przez wybran¹ wielkoœæ wzorcow¹. Mo¿e ni¹ byæ przypadaj¹ca np. ca³kowita emisja lub wielkoœæ zu¿ytych
zasobów wystêpuj¹ca na danej powierzchni, b¹dŸ ca³kowita emisja w przeliczeniu na powierzchniê na osobê. Drugim opcjonalnym etapem jest grupowanie, które polega na porz¹dkowaniu
i (w miarê mo¿liwoœci) uszeregowaniu kategorii wp³ywu. Ostatnim etapem jest proces wa¿enia,
w którym wyniki normalizacji mno¿y siê przez odpowiednie subiektywne wspó³czynniki
wa¿noœci. Dziêki temu mo¿liwa jest ocena potencjalnego wp³ywu okreœlonych procesów lub
produktów za pomoc¹ jednego ekowskaŸnika, wyra¿onego w tzw. ekopunktach (Pt)4.
Wyniki LCA nie zast¹pi¹ koniecznoœci wykonywania Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko,
lecz mog¹ byæ ich uzupe³nieniem. Ocena cyklu ¿ycia ocenia bowiem potencjalny, a nie rzeczywisty wp³yw na œrodowisko (w LCA nie uzyska siê informacji co do wielkoœci specyficznego
wp³ywu z konkretnej emisji, np. prawdopodobieñstwo, i¿ emisja œcieków przyczynia siê do
zmniejszenia populacji ryb w danym odcinku rzeki5), odnosz¹c najczêœciej uzyskane wyniki do
œredniej europejskiej. W wielu krajach UE opracowano ju¿ odpowiednie bazy danych, tak aby
mo¿liwa by³a weryfikacja wp³ywu w warunkach krajowych. Najczêœciej informacj¹ odniesienia
(strumieniem normalizacyjnym) jest oddzia³ywanie na œrodowisko w ramach poszczególnych
problemów œrodowiskowych (kategorii wp³ywu lub szkody) przypadaj¹ce na mieszkañca danego regionu. Okreœlanie strumieni normalizacyjnych jest zazwyczaj jedn¹ z g³ównych
i pierwszych inicjatyw podejmowanych w ramach zorganizowanych dzia³añ na rzecz rozwoju
LCA w danym kraju. W Polsce podejmowane s¹ pierwsze próby okreœlenia strumieni normalizacyjnych.
Istnieje kilka uznanych metod oceny wp³ywu cyklu ¿ycia, opracowanych w oœrodkach
europejskich i odnosz¹cych dane do warunków œrednich w Europie np. Eco-indicator 99,
4
Ekopunkt jest to jednostka informuj¹ca o wp³ywie na œrodowisko wywieranym œrednio przez jednego
Europejczyka w okresie jednego roku. Oblicza siê j¹ dziel¹c ca³kowit¹ emisjê w Europie przez liczbê mieszkañców.
5 Lewandowska A., Œrodowiskowa ocena cyklu ¿ycia produktu na przyk³adzie wybranych typów pomp przemys³owych, Wyd. AE Poznañ, 2006.
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IMPACT 2002+, CML czy ReCiPe. S¹ one zaimplementowane do oprogramowañ wykorzystywanych do ocen cyklu ¿ycia, np. SimaPro, Gabi.
Metody ró¿ni¹ siê niektórymi kategoriami wp³ywu oraz parametrami charakteryzowania dla
tych samych kategorii wp³ywu. Analizuj¹c dany proces uzyskuje siê rozbie¿ne wyniki. Ró¿nice
te wynikaj¹ z wyboru innego mechanizmu œrodowiskowego. Wymagania i zalecenia dotycz¹ce
wyboru kategorii wp³ywu, jak równie¿ mechanizmów œrodowiskowych prezentowane s¹
w normach ISO.
Dla wiêkszoœci badañ wybierane s¹ standardowe kategorie wp³ywu, ale nale¿y dobraæ je
zgodnie z celem i zakresem badañ. Zalecane jest te¿, aby rodzaj kategorii by³ miêdzynarodowo
akceptowany (np. na podstawie opracowanych danych przez Miêdzyrz¹dowy Panel ds. Zmian
Klimatu), a kategorie wp³ywu przedstawia³y emisje lub zu¿ycie zasobów naturalnych systemu
wyrobu w punktach koñcowych kategorii. Wybór kategorii wp³ywu, a wiêc i metody oceny
cyklu ¿ycia jest dokonywany przez wykonuj¹cego badania, który mo¿e wykorzystaæ metody
takie jak:
Eco-indicator 99
Metoda Eco-indicator 99, któr¹ opracowano bazuj¹c na wczeœniejszej metodzie Eco-indicator 95, stosuje podejœcie ukierunkowane na ocenê w punktach koñcowych. Metodyka
Eco-indicator 99 odnosi wp³yw szkodliwych dzia³añ na œrodowisko do trzech kategorii szkód:
w szkód na zdrowiu ludzkim, wyra¿anym jako liczba zgonów i lat ¿ycia w inwalidztwie
(jednostk¹ jest DALY – lata ¿ycia dotkniête niepe³nosprawnoœci¹). Model szkód opracowano na podstawie kategorii wp³ywu: czynniki rakotwórcze, wp³yw zwi¹zków
organicznych i nieorganicznych na uk³ad oddechowy, zmiany klimatu oraz zubo¿enie
warstwy ozonowej;
w szkód pogarszaj¹cych jakoœæ ekosystemu, wyra¿anych jako zanikanie okreœlonych
gatunków na okreœlonym terenie i w okreœlonym czasie (jednostk¹ jest PDF · m2 · rok –
czêœæ gatunków potencjalnie zagro¿ona). W modelu uwzglêdniono kategorie takie jak:
ekotoksycznoœæ, zakwaszanie/eutrofizacja, zagospodarowanie terenu (obejmuj¹ce zajêcie terenu jak równie¿ jego przekszta³cenie);
w szkód odniesionych do zu¿ycia zasobów surowcowych, wyra¿anych jako dodatkowa
iloœæ energii niezbêdna do przysz³ego wydobycia surowców mineralnych i paliw sta³ych
(jednostk¹ jest nadwy¿ka energii wyra¿ona w MJ), a model opracowano na podstawie
zu¿ycia surowców mineralnych i paliw kopalnych.
Wymienione kategorie szkód odnosz¹ siê do ró¿nych jednostek odniesienia, wiêc aby
mo¿liwe by³o zastosowanie bezwymiarowych stopni wa¿noœci, nale¿y wynik oceny danej
kategorii pozbawiæ wymiaru. S³u¿y temu normalizacja. Kategorie szkód (ale nie kategorie
wp³ywu) s¹ normalizowane na poziomie europejskim (szkody spowodowane przez jednego
Europejczyka rocznie), na podstawie danych g³ównie z roku 1993, jako bazowego. Dla najwa¿niejszych rodzajów emisji dane te zosta³y uaktualnione.
Model oddzia³ywañ na œrodowisko mo¿e byæ oceniany w perspektywie d³ugookresowej
(w przypadku gdy minimalna iloœæ wyników badañ naukowych uzasadnia w³¹czenie danego
efektu), krótkookresowej (gdy wymagane s¹ potwierdzone efekty) lub te¿ zrównowa¿onej (gdy
bazuje siê na konsensusie teorii naukowych co do oceny efektów). Te trzy wersje ocen, nazwane
odpowiednio egalitarn¹ (E), indywidualn¹ (I) i hierarchiczn¹ (H), stanowi¹ elementy systemu
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oceny stopnia wa¿noœci okreœlonego w metodyce Eco-indicator 99. Najczêœciej u¿ywan¹ wersj¹
dla metody Eco-indicator 99 jest wersja hierarchistyczna – obliczenia prowadzi siê w niej na
podstawie œredniej perspektywy czasowej.
CML
Metodyka CML 92 (i póŸniejsza jej wersja CML 2000) jest typowym przyk³adem metody
punktów poœrednich. Przewodnik po metodzie CML zawiera wykaz oceny wp³ywu kategorii,
pogrupowanych na:
A: obowi¹zkowe kategorie wp³ywu (u¿ywane w wiêkszoœci badañ LCA),
B: dodatkowe kategorie wp³ywu (wskaŸniki dla nich s¹ obliczone, ale nie s¹ one czêsto
u¿ywane w badaniach LCA),
C: inne kategorie wp³ywu, nie posiadaj¹ce opracowanych parametrów charakteryzowania
i st¹d te¿ niemo¿liwe jest ich w³¹czenie do iloœciowych analiz w LCA.
WskaŸniki kategorii wp³ywu s¹ wybrane z poziomu bliskiego wynikom LCI, np. kategoria
wp³ywu „efekt cieplarniany” bazuje na wskaŸniku kategorii, jakim jest wielkoœæ natê¿enia
promieniowania podczerwonego, a kategoria „zakwaszanie” mo¿e bazowaæ na liczbie protonów które mog¹ byæ uwalniane na 1 kg emitowanej substancji, ale tak¿e mo¿e byæ wyra¿ana
przy u¿yciu wskaŸnika jakim jest wielkoœæ ³adunku krytycznego dla danego ekosystemu
w odniesieniu do uwolnionych cz¹stek zakwaszaj¹cych.
W metodzie CML u¿yto tylko rekomendowanych w Handbook on Life Cycle Assessment.
Operational guide to the ISO standards wskaŸników bazowych, obliczanych na podstawie
modeli:
w wskaŸnika zmniejszania siê zasobów abiotycznych – odnosz¹cego siê do kategorii
wp³ywu „ubo¿enie zasobów abiotycznych” zwi¹zanej z ochron¹ poziomu ¿ycia, zdrowia
ludzi i jakoœci ekosystemu,
w wskaŸnika zmiany klimatu – odnosz¹cego siê do kategorii globalnego ocieplenia (global
warming) i zwi¹zanego z emisj¹ gazów cieplarnianych do atmosfery. Wp³ywa on na
jakoœæ ekosystemu, zdrowie ludzkie i poziom dobrobytu,
w wskaŸnika zmniejszania siê zasobów ozonu stratosferycznego – odnosz¹cego siê do
zubo¿enia warstwy ozonowej, której zmniejszanie siê powoduje dop³yw do powierzchni Ziemi wiêkszej iloœci promieniowania ultrafioletowego, co ma negatywny wp³yw
na zdrowie ludzi, zwierz¹t, ekosystemy l¹dowe i wodne, cykle biochemiczne i materia³y,
w wskaŸnika oddzia³ywania na zdrowie ludzkie odnosz¹cego siê do wp³ywu substancji
toksycznych na zdrowie ludzkie (ale nie ekspozycji w œrodowisku pracy),
w wskaŸnika ekotoksycznoœci dotycz¹cego wp³ywu na zasoby œwie¿ych wód w ekosystemach, powstaj¹cego w efekcie emisji substancji toksycznych do wody, powietrza
i gleb,
w wskaŸnika ekotoksycznoœci oddzia³uj¹cego na zasoby wód morskich – stanowi¹cego
parametr charakteryzowania w odniesieniu do modelowania wp³ywu substancji toksycznych na ekosystemy mórz,
w wskaŸnika ekotoksycznoœci oddzia³uj¹cego na ekosystemy glebowe – j.w.,
w wskaŸnika powstawania fotoutleniaczy – dotycz¹cego utleniania fotochemicznego
(tzw. „smog letni”),
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w wskaŸnika zakwaszania zwi¹zanego z zakwaszaniem, które ma ró¿ny wp³yw na gleby,
wody gruntowe i powierzchniowe, organizmy, ekosystemy i materia³y (budowle),
w wskaŸnika eutrofizacji,
w wskaŸnika odoru.
IMPACT 2002+
W poprzednich metodach stosowane by³y dwa podejœcia:
w klasyczne metody oceny wp³ywu oparte na wskaŸnikach – np. w metodzie CML,
w metody ukierunkowane na szkody – np. w metodzie Eco-indicator 99.
W metodzie IMPACT 2002+ zaproponowano po³¹czeniu obydwu podejœæ i pogrupowano
podobne kategorie punktów poœrednich do kategorii szkód. Jedna kategoria wp³ywu mo¿e byæ
przypisana do jednej lub kilku kategorii szkody.
Kategorie wp³ywu zosta³y przetransponowane lub dostosowane z innych metod (Eco-indicator 99, CML 2002, danych IPCC, USEPA czy bazy danych Ecoinvent), a ponadto
rozbudowano kategorie wp³ywu toksycznoœci na ludzi i ekotoksycznoœæ.
W metodzie IMPACT 2002+ proponowane jest wprowadzenie 14 punktów poœrednich
(kategorii wp³ywu), sumuj¹cych siê do czterech kategorii szkód:
w zdrowie ludzkie (jednostka: DALY): czynniki rakotwórcze, czynniki nierakotwórcze,
wp³yw zwi¹zków organicznych i nieorganicznych na uk³ad oddechowy, promieniowanie
jonizacyjne oraz zubo¿enie warstwy ozonowej;
w jakoœæ ekosystemu (jednostka: PDF · m2 · rok): ekotoksycznoœæ wodna, ekotoksycznoœæ
l¹dowa, zakwaszanie l¹dowe, zajmowanie terenu;
w zmiany klimatu (jednostka: kg równowa¿nika CO2): globalne ocieplenie;
w zu¿ycie zasobów (jednostka: nadwy¿ka energii wyra¿ona w MJ): energia nieodnawialna,
eksploatacja surowców mineralnych.
Kategorie szkód s¹ normalizowane przez podzielenie wp³ywu emisji jednostkowej przez
ca³kowity wp³yw wszystkich substancji z danej kategorii, dla której istniej¹ wspó³czynniki
charakteryzowania, dla jednej osoby w odniesieniu do jednego roku (dla Europy).
W IMPACT 2002+ mo¿na stosowaæ ró¿ne rodzaje jednostek:
w na poziomie punktu poœredniego jest to kilogram równowa¿nika danej substancji,
w na poziomie szkód: DALY, PDF · m2 · rok, kgEqCO2, MJ,
w na poziomie szkód po normalizacji: punkty lub osoba · rok – „punkt” stanowi œredni
wp³yw w okreœlonej kategorii, spowodowany przez jedn¹ osobê w ci¹gu roku w Europie
(np. wp³yw 3 punktów w kategorii jakoœæ ekosystemu oznacza œredni roczny wp³yw
trzech Europejczyków). Obliczane jest to poprzez podzielenie ca³kowitej emisji w Europie przez iloœæ jej mieszkañców.
ReCiPe
Metoda ReCiPe zosta³a stworzona przez RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Ochrony Œrodowiska), CML (Centrum voor
Milieukunde Leiden – Instytut Nauk o Œrodowisku w Leiden), PRé Consultants, RUD (Radboud
Universiteit Nijmegen – Uniwersytet w Nijmegen) and CE Delft. Ma ona na celu integracjê
stosowanych do tej pory metod i ustalenie ich wspólnych ram (g³ównie wskaŸników podanych
w publikacji Handbook on LCA i powszechnie stosowanej metody Eco-Indicator 99),
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jak równie¿ poprawê jakoœci oraz aktualizacjê stanu wiedzy dotycz¹c¹ ochrony i stanu œrodowiska. Metoda ReCiPe ³¹czy punkty poœrednie z punktami koñcowymi, przy czym zalecane jest
stosowanie 18 punktów poœrednich (kategorii wp³ywu), które nastêpnie mog¹ byæ agregowane
do trzech kategorii szkód:
w zdrowie ludzkie – podanej w jednostkach DALY; do kategorii tej sumuj¹ siê nastêpuj¹ce kategorie wp³ywu: zmiana klimatu, ubo¿enie warstwy ozonowej, toksycznoœæ dla
ludzi, tworzenie siê fotochemicznych utleniaczy, powstawanie cz¹steczek py³u, promieniowanie jonizacyjne;
w ekosystemy – wyra¿onej w jednostce gatunek/rok (wymieranie gatunków w okreœlonym
czasie na danym obszarze); obejmuje: zmiany klimatu, zakwaszanie l¹dowe, eutrofizacjê
wód s³odkich oraz s³onych, ekotoksycznoœæ l¹dow¹, ekotoksycznoœæ dla wód s³odkich
oraz s³onych, zajmowanie terenów rolnych i miejskich, przekszta³canie terenów;
w zasoby – wyra¿onej w jednostce USD, obejmuj¹cej wyczerpanie zasobów paliw kopalnych oraz surowców metalicznych.
Interpretacja wyników w trzech kategoriach szkód jest ³atwiejsza, choæ obarczono je wiêksz¹ niepewnoœci¹. Zalet¹ takiego podejœcia jest to, i¿ ka¿dy wykonuj¹cy analizê mo¿e sam
wybraæ poziom szczegó³owoœci i niepewnoœci wyników analiz. Metoda ReCiPe (podobnie jak
metoda IMPACT 2002+) jest po³¹czeniem dwóch najbardziej znanych metod oceny wp³ywu
cyklu ¿ycia: CML i Eco-Indicator 99. Ró¿nicê pomiêdzy ww. metodami stanowi m.in. sposób
podejœcia do kategorii szkody „zu¿ycie zasobów”. W metodzie IMPACT 2002+ jednostk¹
jest wielkoœæ nadwy¿ki energii w MJ, natomiast w metodzie ReCiPe nadwy¿ka kosztów
spo³ecznych (w dolarach).
4) Interpretacja cyklu ¿ycia – obejmuje sformu³owanie wniosków z przeprowadzonej analizy,
zgodnie z wytyczonym w pierwszym etapie celem oraz weryfikacjê uzyskanych wyników
(analiza wra¿liwoœci) i sposób ich prezentacji. Weryfikuj¹c wyniki sprawdza siê iteracyjnie
kompletnoœæ i poprawnoœæ danych, a w przypadku ich braku zaleca siê analizê uzupe³niæ
i powtórzyæ. Na podstawie wniosków podejmuje siê decyzje maj¹ce zminimalizowaæ niepo¿¹dane wp³ywy dzia³alnoœci na œrodowisko, a przez to doprowadziæ do poprawy jego
stanu.
Ocena cyklu ¿ycia jest wiêc procesem kompleksowym obejmuj¹cym identyfikacjê (poprzez
analizê inwentarzow¹) oraz poszukiwanie rozwi¹zañ w zakresie zmniejszenia negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko. W trakcie analizy nie dokonuje siê jedynie identyfikacji, ale
kwantyfikuje siê potencjalny wp³yw analizowanego wyrobu na œrodowisko. Prowadz¹c badania
technik¹ LCA tworzy siê strukturê, wewn¹trz której ³atwo dostrzec i oceniæ zwi¹zki miêdzy
powstaj¹cymi w ka¿dej fazie procesu produkcji czy u¿ytkowania odpadami a ich oddzia³ywaniem na œrodowisko. LCA mo¿e byæ zintegrowana z innymi narzêdziami wspomagaj¹cymi
proces podejmowania decyzji, ale tylko tam, gdzie problemy ochrony œrodowiska s¹ wa¿ne.
Dostêpnoœæ i zakres informacji, które mog¹ byæ analizowane w ocenie cyklu ¿ycia ca³y czas
ulega powiêkszeniu, co stwarza mo¿liwoœæ jej zastosowania dla nowych produktów lub obszarów. Analiza LCA wspomaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w dzia³alnoœci gospodarczej,
w celu zapewnienia równowagi miêdzy rozwojem gospodarczym a jakoœci¹ œrodowiska. Nowym wyzwaniem w UE jest opracowanie wskaŸnika na bazie LCA, którego zadaniem jest ocena
gospodarki poszczególnych krajów pod wzglêdem wp³ywu na œrodowisko.
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3.2. Znaczenie LCA w gospodarce odpadami komunalnymi w praktyceG
LCA jest coraz powszechniej stosowan¹ metodyk¹, równie¿ w gospodarce odpadami komunalnymi. Œwiadczy o tym m.in. rozwój specjalistycznego oprogramowania w tym zakresie,
które coraz czêœciej jest wykorzystywane do oceny i planowania gospodarki odpadami w danym
regionie. W tabeli 3.1 przedstawione zosta³o dostêpne oprogramowanie dotycz¹ce gospoTabela 3.1
Oprogramowanie do zarz¹dzania gospodark¹ odpadami wykorzystuj¹ce technikê LCA
Program

Opis i referencje

IWM-2

IWM – Program bazuj¹cy na drugiej fazie LCA – analiza inwentarzowa – opracowany przez
Procter & Gamble
IWM-2 (Integrated Waste Management Model 2), narzêdzie programowe, które pozwala na
utworzenie modelu gospodarki odpadami komunalnych (MSW).

ORWARE
(Organic Wast
Research)

Model do badañ odpadów organicznych. Opracowany przy wspó³pracy kilku szwedzkich
instytutów badawczych dla prowadzenia analiz œrodowiskowych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi. ORWARE umo¿liwia spójn¹ ocenê danej technologii
[http://www.ima.kth.se/im/orware]

WRATE
(Waste and
Resources
Assessment fool
for the
Environment)

Uproszczone oprogramowanie wykorzystuj¹ce technikê LCA
WRATE umo¿liwia modelowanie potencjalnych skutków (obecnych i przysz³ych)
i wp³ywów odpadów na œrodowisko. Jako narzêdzie bilansu ekologicznego WRATE bierze
pod uwagê wp³yw na œrodowisko pocz¹wszy od punktu zbiórki odpadów poprzez punkt ich
koñcowego unieszkodliwiania lub punkt, w którym zosta³y przetworzone na materia³ gotowy
do ponownego u¿ycia [http://www.environment-agency.gov.uk/wtd/1396237/?lang=_e]

Oprogramowanie wspomagaj¹ce ocenê alternatywnych scenariuszy gospodarki odpadami
WISARD
WISARD pozwala ³atwo utworzyæ alternatywny model wliczaj¹c w niego takie procesy jak:
(Waste –
sk³adowanie, spalanie, sortowanie, recykling, kompostowanie i fermentacjê beztlenow¹.
Integrated Systems
Wszystkie scenariusze s¹ automatycznie sprawdzane pod k¹tem zgodnoœci i zawieraj¹
for Assessment
wytyczne w przypadku wyst¹pienia problemów
of Recovery
[http://www.ecobilan.com/uk_wisard.php]
and Disposal)
LCA-LAND

Oprogramowanie opracowane przez Wydzia³ In¿ynierii Produkcji Uniwersytetu
Technicznego w Danii dla sk³adowisk i spalarni odpadów

EASEWASTE
(Environmental
Assessment of
Solid Waste
System and
Technologies)

Oprogramowanie wykorzystuj¹ce narzêdzia LCA dla gospodarowania odpadami,
opracowane na Uniwersytecie Technicznym w Danii (DT)
EASEWASTE jest to narzêdzie do oceny cyklu ¿ycia stosowane w zarz¹dzaniu odpadami,
oblicza przep³ywy masy, zu¿ycie surowców oraz odzyskane materia³y, jak równie¿
wszystkie emisje do gleby, wody i powietrza. Emisje s¹ sumowane do kategorii wp³ywu
[http://www.easewaste.dk]

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Fullana P., Betz M., Hischier R., Puig R., Life Cycle – Assessment
applications: results from COST action 530, Aneorediciones 2009
G Autorzy: dr in¿. Emilia den Boer – Politechnika Wroc³awska; lic. Marcin Cholewa – Instytut GSMiE PAN;
Pracownia Badañ Strategicznych
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darowania odpadami, z których dwa wybrane zosta³y omówione w dalszej czêœci. Poza programami wykorzystywanymi w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi, do analizy
LCA stosowane s¹ równie¿ specjalistyczne, bardziej uniwersalne programy m.in. SimaPro
(Holandia) i GaBi (Niemcy).
Program WRATE
Program WRATE (The Waste Resources Assessment Tool for the Environment) zosta³
opracowany przez Agencjê Ochrony Œrodowiska (EEA) w Wielkiej Brytanii, aby umo¿liwiæ
w³adzom lokalnym modelowanie potencjalnych skutków oddzia³ywania odpadów na œrodowisko. WRATE, jako narzêdzie bilansu ekologicznego uwzglêdnia wp³yw odpadów na œrodowisko, pocz¹wszy od punktu ich zbiórki do koñcowego unieszkodliwiania lub recyklingu.
Program ten mo¿e byæ wykorzystywany do:
w oceny mo¿liwoœci gromadzenia i przetwarzania odpadów,
w dostarczania obiektywnych informacji dla urzêdników finansowych i publicznych na
rzecz rozwi¹zañ strategicznych,
w objaœniania formalnej oceny strategii gospodarki odpadami oraz pomocy odnoœnie technologii, planów zagospodarowania miejscowego,
w rozszerzenia us³ug poprzez mo¿liwoœæ poprawy stanu œrodowiska,
w oceny ofert na kontrakty mened¿erskie odpadów komunalnych,
w dostarczenia informacji dla szkolenia spo³ecznoœci w zakresie procesów gospodarowania odpadami,
w wspierania rozwoju lokalnej strategii zarz¹dzania odpadami,
w oceny mo¿liwoœci us³ug, w tym odzysku i recyklingu,
w ustalenia wzorca wykorzystania nowych procesów œrodowiskowych,
w oceny nowych technologii unieszkodliwiania odpadów oraz wp³ywu modyfikacji
i zmian dla istniej¹cych technologii.
Modelowanie oparte na programie WRATE rozpoczyna siê od wprowadzenia strumienia
odpadów o danym sk³adzie oraz sposobu ich unieszkodliwiania. Ponadto mo¿liwe jest wprowadzenie do niego szczegó³owych danych, m.in. odnoœnie rodzaju kontenerów, pojazdów,
odleg³oœci zbierania, transportu poœredniego oraz ostatecznego unieszkodliwiania i odzyskiwania surowców wtórnych.
WRATE w swojej strukturze ma w³asn¹ bazê danych na temat aktualnych technologii
wykorzystywanych do przetwarzania odpadów. Dotycz¹ one m.in. kosztów procesów, korzyœci wynikaj¹cych z wykorzystania zasobów, transportu, jak równie¿ skutków oddzia³ywania materia³ów oraz energii z procesów przeróbki. Do oceny cyklu ¿ycia wykorzystywana jest zaimplementowana w programie baza danych Ecoinvent. Program umo¿liwia
równie¿ stworzenie modelu w³asnej technologii zagospodarowania odpadów. Za pomoc¹
WRATE mo¿na oszacowaæ wp³yw na œrodowisko ka¿dego etapu gospodarki odpadami,
zarówno negatywny, jak i pozytywny – w przypadku np. odzysku surowców wtórnych.
Wp³yw ten mierzony jest w odniesieniu do emisji powstaj¹cych na poszczególnych etapach
gospodarowania odpadami, w tym emisji zanieczyszczeñ do powietrza, gleby i wód. Korzyœci
dla œrodowiska s¹ realizowane w tych etapach, gdzie jest mo¿liwoœæ wtórnego wykorzystania
materia³ów lub energii w ramach danego procesu – s¹ one mierzone w postaci ograniczeñ
emisji do œrodowiska.
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Wyniki analizy systemu gospodarki odpadami w mog¹ byæ zaprezentowane np. w postaci
arkusza kalkulacyjnego, b¹dŸ za pomoc¹ dostêpnych kategorii wp³ywu podanych w odpowiednich jednostkach:
w wyczerpanie zasobów abiotycznych (kg równowa¿nego antymonu),
w potencja³ globalnego ocieplenia (kg równowa¿nego dwutlenku wêgla),
w toksycznoœæ dla ludzi (1,4 kg równowa¿nego dichlorobenzenu),
w ekotoksycznoœæ wody pitnej (1,4 kg równowa¿nego dichlorobenzenu),
w zakwaszanie (kg równowa¿nego dwutlenku siarki),
w eutrofizacja (kg równowa¿nego fosforanu).
Program IWM-2
Model IWM-2 (Integrated Waste Management II – Zintegrowana Gospodarka Odpadami)
pozwala na prognozowanie wp³ywu na œrodowisko systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz analizuje jej koszty. Zosta³ on zaprojektowany jako narzêdzie wspierania decyzji
odnoœnie wyborów ró¿nych wariantów gospodarki odpadami, tak dla zarz¹dzaj¹cych instalacjami, jak i administracji lokalnej. Model ten umo¿liwia optymalizacjê gospodarki odpadami,
prognozowania scenariuszy oraz ich porównywanie. Mo¿e dotyczyæ te¿ badania pojedynczej
opcji, np. wp³ywu na œrodowisko recyklingu papieru, szk³a i metali. W procesie modelowania
gospodarki odpadami niezbêdne jest wprowadzenie odpowiedniej iloœci danych rzeczywistych,
a w przypadku ich braku przyjêcie w³aœciwych za³o¿eñ. Jakoœæ otrzymanych wyników jest
efektem iloœci danych opisuj¹cych system gospodarki odpadami, które dotycz¹ liczby mieszkañców i gospodarstw domowych w danym obszarze badañ, iloœci wytwarzanych na osobê
odpadów i ich sk³adu morfologicznego. Natomiast do opisania ka¿dego etapu gospodarki
odpadami (zbieranie, sortowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, spalanie i ostatecznie sk³adowanie odpadów) potrzebne s¹ informacje dotycz¹ce zapotrzebowania na energiê,
zu¿yte materia³y, odleg³oœæ pomiêdzy miejscem zbiórki i unieszkodliwienia odpadów, a tak¿e
efektywnoœæ poszczególnych procesów. W efekcie w modelu uwzglêdnia siê ró¿ne techniki
unieszkodliwiania odpadów, zarówno te z odzyskiem energii i materia³ów, jak i bez (rys. 3.1).
Ponadto mo¿na do niego wprowadzaæ dane o kosztach.

Rys. 3.1. Uproszczony schemat technik unieszkodliwiania odpadów IWM – Zintegrowanej Gospodarki Odpadami

40

3. Potencjalna ocena wp³ywu na œrodowisko wybranych metod gospodarowania odpadami...

IWM-2 umo¿liwia nie tylko wybór poszczególnych technologii, ale i ich specyficznych
uwarunkowañ w tzw. opcjach zaawansowanych. Stosowane w œwiecie i UE praktyki w tym
zakresie wskazuj¹, ¿e otrzymanie wymaganej jakoœci odpadów do recyklingu wi¹¿e siê z selektywnym zbieraniem odpowiednich frakcji, a pozosta³e po tym zabiegu odpady zmieszane
nale¿y poddawaæ dalszym procesom przekszta³cania (unieszkodliwiania), przed ostatecznym
ich deponowaniem na sk³adowiskach. W zwi¹zku z tym zintegrowany system gospodarki
odpadami wymaga stosowania kombinacji ró¿nych technologii ich zagospodarowywania, a ich
dobór dla danego iloœciowego i jakoœciowego strumienia odpadów wymaga danych o ich
sk³adzie morfologicznym oraz w³aœciwoœciach fizycznych i chemicznych. Zintegrowany system gospodarki odpadami powinien zatem obejmowaæ:
w recykling selektywnie zbieranych frakcji surowcowych odpadów komunalnych;
w recykling organiczny (kompostowanie lub fermentacjê) selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych;
w przekszta³canie zmieszanych odpadów poprzez:
 mechaniczne wydzielanie frakcji do recyklingu i reszty do unieszkodliwiania;
 mechaniczno-biologiczne (tlenowe lub bez-) z wydzielaniem lekkiej frakcji odpadów
na paliwo zastêpcze, metali (lub innych surowców) do recyklingu oraz biologicznej
stabilizacji reszty odpadów przed ich ewentualnym sk³adowaniem;
 stosowanie instalacji termicznych, z odzyskiem energii;
w ostateczne deponowanie na sk³adowiskach odpadów wtórnych z powy¿szych przekszta³ceñ.
Recykling
Na ca³ym œwiecie w latach siedemdziesi¹tych XX w., gdy okaza³o siê, ¿e zaczyna brakowaæ
miejsca na sk³adowiskach dla lokowania nowych partii odpadów (komunalnych i przemys³owych), a jednoczeœnie nie ma go tak¿e pod budowê nowych sk³adowisk, podjêto próby
odzyskiwania z odpadów w miarê jednorodnych frakcji lub pewnych surowców (tzw. wtórnych)
stosuj¹c kompleksowy recykling. Próby takie wymaga³y jednak znacznych prac technicznych
i œrodków finansowych i w zwi¹zku z tym pocz¹tkowo niektóre urz¹dzenia zapo¿yczano z innych
dziedzin gospodarki np. górnictwa. Po nieznacznych modyfikacjach próbowano adaptowaæ je do
mechanicznej przeróbki heterogenicznych odpadów komunalnych. Po wielu próbach i b³êdnych
koncepcjach i ich analizie okaza³o siê, ¿e recykling mo¿e byæ stosowany w sposób ekonomiczny.
Celem recyklingu jest odzyskanie z odpadów surowców, które mo¿na nastêpnie wykorzystaæ, minimalizuj¹c w ten sposób iloœæ odpadów trafiaj¹cych na sk³adowiska. Istot¹
recyklingu jest selektywna zbiórka. W procesie recyklingu nastêpuje przekszta³canie odpadów
poprzez rozdzielanie (rêczne lub mechaniczne) i mo¿liwoœæ odzyskania ró¿nych surowców
m.in. papieru, szk³a, z³omu, tekstyliów. Cech¹ charakterystyczn¹ recyklingu jako procesu jest
to, ¿e ma on dwa strumienie – wejœciowy i wyjœciowy, które mog¹ byæ wielosk³adnikowe
(heterogeniczne). W zwi¹zku z tym recykling wymaga znacznej wiedzy o podstawowych
metodach selektywnego wydzielania surowców z heterogenicznych odpadów. W zale¿noœci od
stosowanej metody otrzymuje siê ró¿ny sk³ad „wsadu” do procesu recyklingu. Znajomoœæ
sk³adu „wsadu” determinuje wybór konkretnej techniki recyklingu.
Wyniki dotychczasowych analiz w zakresie gospodarki odpadami w Polsce wskazuj¹ na
znaczny ich potencja³ surowcowy. Dotyczy to zw³aszcza zawartoœci odpadów z frakcji powy¿ej
41

Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

100 mm, któr¹ ³atwo wysegregowaæ u Ÿród³a i selektywnie zebraæ. Doœwiadczenia europejskie
wskazuj¹, ¿e œrednia sprawnoœæ selektywnego zbierania poszczególnych surowców w systemie
gospodarki odpadami to 33 do 50% ich zawartoœci w odpadach. Natomiast czas wdro¿enia
efektywnie dzia³aj¹cego systemu selektywnej zbiórki to oko³o 10 lat (den Boer i in. 2006), co
oznacza, ¿e do 2020 r. mo¿na by zmniejszyæ masê zmieszanych odpadów z gospodarstw
domowych o prawie 22%. Materia³y odzyskane z odpadów domowych mog¹, jak siê okazuje,
stanowiæ substytut pierwotnych surowców wp³ywaj¹c na zmniejszenie zu¿ycia surowców
naturalnych i energii, a tym samym poprawê jakoœci œrodowiska.
Mechaniczno-biologiczne sortowanie zmieszanych odpadów
Proces ten prowadzony jest w Polsce w:
w sortowniach, gdzie nastêpuje wy³¹cznie wydzielenie okreœlonych materia³ów dziêki
rêcznemu lub mechanicznemu wybieraniu (wydzielenie frakcji grubej, œredniej i drobnej),
w zak³adach mechaniczno-biologicznych (MBP), w których nastêpuje oddzielenie frakcji
biodegradowalnych do stabilizacji biologicznej (przed ostatecznym sk³adowaniem), surowców do recyklingu oraz frakcji lekkich do spalarni (wytworzenie paliwa i spalanie).
W zak³adach mechaniczno-biologicznych (MBP) prowadzone s¹: rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikacja i separacja, w ró¿nej konfiguracji, a efektem jest rozdzielenie
strumienia odpadów na frakcje, które mo¿na wykorzystaæ w ca³oœci lub w czêœci surowcowo
lub energetycznie lub na frakcje biodegradowalne do dalszego przekszta³cania w warunkach
tlenowych lub beztlenowych pozosta³ych odpadów, przed ich sk³adowaniem. Metoda ta stanowi
alternatywê do termicznej utylizacji odpadów, która znajduje zastosowanie g³ównie w œredniej
wielkoœci miastach lub regionach.
Spalanie
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych w spalarniach nale¿y do optymalnych rozwi¹zañ systemu gospodarki odpadami, przede wszystkim w du¿ych miastach lub aglomeracjach. Nowoczesne systemy gospodarki odpadami powinny dobieraæ takie technologie,
w których odpady resztkowe, nie nadaj¹ce siê ju¿ do wykorzystania i przez to deponowane na
sk³adowiskach by³y:
w obojêtne i emituj¹ce minimum gazów oraz odcieków,
w nie zawiera³y szkodliwych zanieczyszczeñ organicznych, a nieorganiczne mia³y w postaci zatê¿onej,
w maksymalnie „upakowane”, w celu minimalizacji zajmowanej powierzchni.
W zwi¹zku z tym w procesie spalania odpadów zawarte w nich substancje s¹ utleniane,
palne sk³adniki transformowane s¹ do fazy gazowej, a mineralne stanowi¹ sta³¹ pozosta³oœæ
w postaci ¿u¿la lub popio³ów. Trwaj¹ ci¹gle prace nad mo¿liwoœci¹ ich wykorzystania,
zw³aszcza do prac in¿ynierskich, aby maksymalnie ograniczyæ iloœæ odpadów trafiaj¹cych na
sk³adowiska.
Sk³adowanie
Deponowanie odpadów resztkowych (wtórnych) na sk³adowiskach jest jeszcze sta³ym
elementem ka¿dego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Do niedawna, tak w krajach
dawnej UE 15, jak i nowych (12) proces ten by³ podstawow¹ metod¹ unieszkodliwiania
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odpadów. Dopiero dyrektywa 1999/31/WE wprowadzi³a obowi¹zek przetwarzania odpadów
przed ich sk³adowaniem. W Polsce sk³adowanie nieprzetworzonych odpadów komunalnych ma
szansê istnienia tylko do 2012 r., gdy¿ od 1.01.2013 r. bêd¹ obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce kryteria
dopuszczaj¹ce do sk³adowania tylko okreœlone odpady (m.in. o kodach 19 08 05, 19 08 12,
19 08 14, 19 12 12) oraz odpady z grupy 20 (Rozporz. MŒ Dz.U. nr 186, poz. 1553 z roku 2005
i Dz.U. nr 121, poz. 832 z 2007 r.):
w ogólny wêgiel organiczny max. 5% sm,
w strata pra¿enia max. 8% sm,
w ciep³o spalania max. 6 MJ/kg sm.
Kryteria te maj¹ zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Wdro¿enie w ¿ycie i egzekwowanie wy¿ej przedstawionego rozporz¹dzenia
z 2005 r. wydaje siê w chwili obecnej nierealne, gdy¿ oznacza³oby ca³kowity zakaz deponowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych, a ich przetworzenie powinno odbywaæ
siê tylko w instalacjach termicznych. W zwi¹zku z powy¿szym bêdzie ono z³agodzone,
ale na sk³adowiskach bêd¹ mog³y byæ deponowane wy³¹cznie odpady mniej lub bardziej
przetworzone, przynajmniej metodami MBP. Wdra¿anie spalania odpadów zwi¹zane jest
z prze³amaniem oporów spo³eczeñstwa oraz wybudowaniem nowoczesnych instalacji, co
wymaga czasu.
Poniewa¿ model analizuje wp³yw na œrodowisko w ujêciu cyklu ¿ycia wa¿nym wymogiem
modelu jest tak¿e uwzglêdnienie sposobu wytwarzania energii elektrycznej w danej okolicy
(tzn. czy oparte jest na wêglu kamiennym lub brunatnym, ropie naftowej, gazie ziemnym,
energii j¹drowej czy hydro-energii).
Zgodnie z wymogami metodyki LCA konieczne jest ustalenie celu i zakresu badañ oraz
okreœlenie jednostki funkcjonalnej modelu, któr¹ mo¿e byæ wybrany sposób zarz¹dzania odpadami komunalnymi, powstaj¹cymi w danym regionie i okreœlonym czasie (np. roku). Okreœla
siê te¿ granice systemu oraz ustala siê dla nich tzw. wejœcia (iloœæ zu¿ytych materia³ów i energii)
oraz wyjœcia (emisje). Poszczególne wejœcia to:
1) odpad – punkt odbioru odpadów domowych,
2) energia – wykorzystanie ró¿nych surowców energetycznych.
Natomiast „wyjœcia” to:
1) odzyskiwane materia³y – paliwa alternatywne z odpadów, kompost (mog¹ byæ spalane
w celu wytwarzania energii w ramach systemu, b¹dŸ sprzedawane),
2) energia – energia elektryczna wytwarzana w procesie spalania odpadów, paliw alternatywnych, kompostu lub gazu sk³adowiskowego (w zale¿noœci od za³o¿eñ – mo¿e ona
pomniejszaæ zu¿ycie energii w systemie),
3) emisje do powietrza – gazy wylotowe pojazdów transportowych, spalarni, elektrowni (dla
energii elektrycznej) oraz niezebrane gazy sk³adowiskowe,
4) emisje do wód – emisje ciek³e z biologicznej oczyszczalni œcieków, spalarni, elektrowni oraz
odcieki ze sk³adowiska,
5) pozosta³oœci z procesów unieszkodliwiania – odpady na sk³adowiskach.
W IWM-2 modele „wejœcia” i „wyjœcia” ka¿dego procesu obliczane s¹ na podstawie
masy i sk³adu morfologicznego odpadów: najpierw podawana jest iloœæ dostêpnych odpadów
oraz ich odsetek wykorzystany w procesie, a nastêpnie na podstawie tych danych wyliczana jest iloœæ odpadów poddawanych przeróbce i niewykorzystanych w danym procesie.
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Iloœci odpadów w zale¿noœci od ich w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych s¹ przeliczane
w modelu na iloœci gazów i odcieków ze sk³adowisk, a nastêpnie – po uwzglêdnieniu
mo¿liwoœci ich redukcji – pozosta³oœæ podawana jest w postaci emisji. Jednak wyniki
IWM-2, dotycz¹ jedynie efektu cieplarnianego. St¹d te¿ w celu przeprowadzenia pe³nej
analizy LCA wszystkie identyfikowane „wejœcia” i „wyjœcia” z systemu zaimplementowano do metody Eco-indicator 99, w celu zidentyfikowania obszarów wp³ywu danej dzia³alnoœci. Obliczenia przeprowadzono oceniaj¹c rezultaty jakie uzyskano po realizowaniu
planu gospodarki odpadami w województwie œwiêtokrzyskim (porównano dane dla roku
2006 i 2008).

4. RZECZYWISTE I POTENCJALNE SKUTKI ŒRODOWISKOWE
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ZWI¥ZKU Z REALIZACJ¥ PROGRAMÓW STRUKTURALNYCH
I ICH OCENA Z WYKORZYSTANIEM METODY
„OCENY CYKLU ¯YCIA” (LCA)

4.1. Strategiczne Oceny Oddzia³ywania na Œrodowisko
dla gospodarki odpadami komunalnymiG
Strategiczna Ocena Oddzia³ywania na Œrodowisko (SEA – Strategic Environmental Assessment) zaliczana jest do rodziny badañ ewaluacyjnych, ale szczególnego rodzaju, gdy¿ ocenie
podlegaj¹ potencjalne wp³ywy realizowanych programów, projektów lub pojedynczych dzia³añ
na œrodowisko. Obowi¹zek sporz¹dzenia Strategicznej Oceny Oddzia³ywania na Œrodowisko
wynika z przepisów Unii Europejskiej – Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wp³ywu niektórych planów i programów na œrodowisko (Dz.Urz. WE L 197
z 21.07.2001), a tak¿e uregulowañ polskich m.in. art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627). Ocena taka jest
instrumentem proceduralnym. Jej celem jest nie tyle zwrócenie uwagi na potrzebê ochrony
œrodowiska, co zapewnienie jej pierwszeñstwa nad innymi celami i interesami gospodarczo-spo³ecznymi. Mo¿e byæ podstaw¹ przy podejmowaniu decyzji strategicznych, tak aby ochrona
œrodowiska i zrównowa¿ony rozwój by³y rozpatrywane na równych prawach z innymi. Miernikiem skutecznoœci wykonanej oceny jest wiêc nie tyle stwierdzenie stopnia przewagi ochrony
œrodowiska nad innymi problemami, co raczej zwrócenie uwagi, czy na ka¿dym etapie procesu
decyzyjnego zosta³a ona wszechstronnie i rzetelnie przeanalizowana.
Modele oceny strategicznej
Znanych jest wiele ró¿nych form podejœcia do oceny strategicznej9,10,11. Obok rozwi¹zañ
wykonywanych ad hoc, istniej¹ dwa podstawowe modele opracowywania strategicznej oceny
G Autorzy: dr hab. in¿. El¿bieta Pietrzyk-Sokulska, dr Joanna Kulczycka – Instytut GSMiE PAN; Pracownia
Badañ Strategicznych
9 Noble B., Strategic Environmental Assessment: What is It and What Makes it Strategic?, Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Vol. 2 (2), 2000, s. 204.
10 Sadler B., A Framework Approach to Strategic Environmental Assessment: Aims, Principles and Elements of
Good Practice, [w:] Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment. Proceedings of
International Workshop, Dusik J. (red.), REC, 2001, ss. 16–17.
11 Jendroska i in. 2004
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oddzia³ywania na œrodowisko, w sposób systematyczny i rutynowy. Sposób pierwszy wzoruje
siê na sprawdzonych procedurach Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko (OOŒ) stosowanych
dla konkretnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Wykonuje siê go wed³ug œciœle okreœlonej
procedury uzupe³nionej wynikami dok³adnych badañ i precyzyjnych metodologii, które w efekcie pozwalaj¹ okreœliæ presjê na œrodowisko przyjêtego planu, programu lub przedsiêwziêcia.
Wskazane w takiej ocenie rozwi¹zania alternatywne dotycz¹ przede wszystkim lokalizacji i jej
zwi¹zków z otoczeniem. Model drugi oparty jest na doœwiadczeniach z tzw. ocen polityk (policy
appraisal12). Kluczow¹ rolê ma w nim wyznaczanie celów i ocena ich realizacji, a nie ocena
bezpoœredniego oddzia³ywania na œrodowisko. Procedury s¹ w tym modelu mniej sformalizowane, a wiêkszy nacisk zwraca siê na zwi¹zek oceny z procesem decyzyjnym, którego ma byæ
ona nieod³¹cznym i harmonijnym elementem. Przedstawione modele ró¿ni¹ siê wieloma elementami w zale¿noœci od potrzeb ich wykonania. Model pierwszy jest dobry dla planów
i programów o charakterze zbioru konkretnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, dla których
mo¿na zidentyfikowaæ i zlokalizowaæ bezpoœrednie oddzia³ywania na œrodowisko. Model drugi
jest bardziej przydatny w odniesieniu do dokumentów strategicznych o charakterze polityk, dla
których oddzia³ywania na œrodowisko s¹ poœrednie i trudne do zlokalizowania.
Wykonywanie ocen strategicznych jest skutecznym narzêdziem integracji ochrony œrodowiska i polityk sektorowych, co znalaz³o odzwierciedlenie w ustawodawstwie i aktach
prawnych wielu pañstw cz³onkowskich UE. D³ugo jednak brak by³o wi¹¿¹cych postanowieñ
okreœlaj¹cych miêdzynarodowy standard prawny w tym zakresie. Dopiero w czerwcu 2001 roku
uchwalono dyrektywê 2001/42/WE Strategic Environmental Assessment (SEA Dz. L 197,
dn. 21.07.2001 r.) dotycz¹c¹ oceny oddzia³ywania na œrodowisko niektórych planów i programów. Obok Dyrektywy SEA w prawie wspólnotowym od dawna funkcjonuj¹ równie¿ inne
procedury oceny strategicznej m.in. powsta³e w ramach tzw. Cardiff Integration Process13
i przede wszystkim zawarte w instrumentach prawnych reguluj¹cych korzystanie ze œrodków
wspólnotowych.
W wytycznych do Dyrektywy SEA zalecane jest jak najwczeœniejsze rozpoczêcie oceny,
najlepiej ju¿ przed rozpoczêciem prac nad samym dokumentem i kontynuowanie w trakcie jego
realizacji, gdy¿ wtedy wzglêdy œrodowiskowe zostan¹ wyeksponowane, a przyjête rozwi¹zania
bêd¹ zgodne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.
W tym zakresie wykonanych zosta³o wiele ocen programów i projektów dotycz¹cych
rozwoju obszarów przygranicznych, tak w zakresie wybranych stref, jak i kompleksowo.
SOOS dla I Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
Ustawa Prawo ochrony œrodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627, nr 115,
poz. 1229) oraz z 2002 r. (nr 74, poz. 676 i nr 113, poz. 984) zobowi¹zuje do przeprowadzania
ocen oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji planów i programów, w tym programów
z zakresu gospodarki odpadami (art. 40, ust. 1 pkt. 2). Celem nadrzêdnym w zakresie polityki
ekologicznej odnoœnie gospodarki odpadami jest zapobieganie ich tworzeniu „u Ÿród³a”,
a innymi przede wszystkim:
12

UK Department of Environment, Transport and the Regions, Policy Appraisal and the Government.
Dusik J., Sadler B., Mikulic N., Developments in Strategic Environmental Assessments in Central and
Eastern Europe, [w:] Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment. Proceedings of
International Workshop, Dusik J. (red.), REC, 2001, s. 50.
13
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w odzysk surowców,
w ponowne ich wykorzystanie,
w bezpieczne dla œrodowiska koñcowe unieszkodliwianie odpadów pozosta³ych.
Cel nadrzêdny uszczegó³awiany jest celami krótko-, œrednio- i d³ugookresowymi (perspektywicznymi), w których uwzglêdnia siê realizacjê zasad zrównowa¿onego rozwoju, zobowi¹zania miêdzynarodowe oraz wymogi prawa UE. Cele krótkookresowe dotycz¹ przede
wszystkim zlikwidowania „zasz³oœci” i zwi¹zanych z nimi zagro¿eñ. Wymieniæ tu mo¿na:
w uszczegó³owienie gospodarki odpadami, tzn. m.in. olejami odpadowymi, PCB/PCT,
zu¿ytymi bateriami i akumulatorami, osadami œciekowymi,
w zmniejszenie ryzyka zagro¿enia azbestem,
w okreœlenie warunków postêpowania z odpadami g³ównie z termicznym przekszta³caniem
i innymi formami ich unieszkodliwiania,
w przygotowanie programu likwidacji odpadów niebezpiecznych (z Hg, Pb, Cd) oraz
trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych (PCB), likwidowanie mogilników ze œrodkami
ochrony roœlin i innymi substancjami niebezpiecznymi,
w likwidacjê starych sk³adowisk, modernizacjê istniej¹cych i rekultywacjê zdegradowanych terenów,
w zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów zgodnie z unijn¹ zasad¹ bliskoœci
i samowystarczalnoœci,
w ograniczenie liczby sk³adowisk,
w utrzymanie œredniej rocznej iloœci odpadów komunalnych na poziomie 300 kg/
/mieszkañca.
Realizacja tych priorytetów wymaga:
w tworzenia nowych struktur organizacyjnych i systemów identyfikacji, ewidencji i rejestracji odpadów oraz zak³adów je unieszkodliwiaj¹cych,
w opracowania koncepcji budowy zintegrowanej sieci zak³adów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
w rozszerzenia mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów
ekonomicznych, np. kaucji op³at produktowych, systemu preferencji podatkowych,
w wdro¿enia systemów pe³nej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod postêpowania
z nimi,
w ogólnokrajowej inwentaryzacji instytucji do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,
w systemu cyklicznej sprawozdawczoœci gospodarki odpadami, tak na poziomie krajowym
jak i na potrzeby UE (co 3 lata).
KPGO nie uwzglêdnia wariantów lokalizacji konkretnych inwestycji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, gdy¿ s¹ one rozpatrywane na etapie np. planów wojewódzkich. W prognozie
strategicznej jest mo¿liwoœæ pokazania ewentualnych konfliktów w zwi¹zku ze Ÿle wybran¹
lokalizacj¹ sk³adowiska lub zak³adu utylizacji odpadów. Nale¿y tak¿e uwzglêdniaæ protesty
lokalnej spo³ecznoœci wobec pewnych lokalizacji i znaleŸæ mo¿liwoœci im przeciwdzia³ania
np. poprzez odpowiednio prowadzon¹ akcjê edukacyjn¹, metody negocjacji i wyjaœnianie
mo¿liwoœci wyst¹pienia potencjalnych zagro¿eñ, stopnia ich ryzyka itp. Skutki realizacji planów (na ró¿nych szczeblach) ocenia siê co 2 lata i s¹ one przedstawiane w formie specjalnych
sprawozdañ informuj¹cych o uzyskanych efektach lub trudnoœciach i braku osi¹gniêæ,
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w pewnych ich zakresach np. odzysku surowców, recyklingu itp. W Strategicznych Ocenach
Oddzia³ywania na Œrodowisko najczêœciej dokonuje siê oceny wp³ywu na nastêpuj¹ce sfery:
w ró¿norodnoœæ biologiczn¹,
w populacjê oraz zdrowie ludzi,
w glebê, wody, powietrze i klimat,
w dobra materialne,
w dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki architektoniczne i archeologiczne,
w powierzchniê ziemi,
w krajobraz.
Dodatkowo wprowadza siê ocenê efektywnoœci energetycznej, wykorzystania zasobów
odnawialnych i nieodnawialnych, adaptacji do zmian klimatycznych, potrzeb transportowych,
dostêpnoœci oraz mobilnoœci.

4.2. Ocena cyklu ¿ycia gospodarki odpadami w wybranych regionach œwiataG
Oceny wp³ywu na œrodowisko mo¿na by równie¿ dokonywaæ z uwzglêdnieniem LCA
w wybranych 11 kategoriach wp³ywu lub 3 kategoriach szkody. Przyk³ady wykorzystania
technik i narzêdzi LCA w gospodarce odpadami komunalnymi zaprezentowano dla wybranych
regionów œwiata.
Rejon Asti, pó³nocne W³ochy
W rejonie Asti w sposób selektywny zbieranych jest 50% sta³ych odpadów komunalnych,
przy czym jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ odpady z gospodarstw domowych oraz zielone odpady
organiczne14. Dla obecnych i przysz³ych rozwi¹zañ w zakresie gospodarki odpadami istotne
by³o opracowanie aspektów ekologicznych bie¿¹cego zarz¹dzania odpadami organicznymi
pochodz¹cymi z selektywnej zbiórki. W tym celu wykorzystano metodykê oceny cyklu ¿ycia
(LCA), przy czym granice modelu stanowi³y ca³y system gospodarki odpadami w regionie.
Model LCA obejmowa³ wszystkie dane dotycz¹ce stosowanych procesów technologicznych,
w zakresie zu¿ywanych materia³ów, energii oraz emisji. Zakres technologii i granice geograficzne odnosi³y siê do obiektów dzia³aj¹cych obecnie na terytorium Asti, podczas gdy analiz¹
zosta³y objête dane wejœciowe z 2004 roku. Najpowa¿niejszym problemem w ca³ej ocenie
ekologicznej by³o zebranie rzeczywistych i wiarygodnych danych na temat zu¿ywanych materia³ów i energii, jak i tych odzyskiwanych, w tym z u¿ywania kompostu w dzia³alnoœci
rolniczej. Dane te pochodzi³y z ró¿nych Ÿróde³: badañ przeprowadzonych wœród ekspertów
i zak³adów przetwarzania odpadów, literatury oraz miêdzynarodowych baz danych LCA.
Otrzymane wyniki modelu LCA wykaza³y, ¿e z perspektywy oceny cyklu ¿ycia istniej¹cy
system gospodarki odpadami, opieraj¹cy siê przede wszystkim na kompostowaniu, mo¿e daæ
znaczne korzyœci dla œrodowiska, w porównaniu z alternatywnym sposobem ich sk³adowania.
G

Autor: mgr in¿. £ukasz Lelek – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ Strategicznych

14 Blengini G.A., Using LCA to evaluate impacts and resources conservation potential of composting: A case
study of the Asti District in Italy, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 52, s. 1373–1381, 2008.
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G³ówn¹ zalet¹ tego systemu jest mo¿liwoœæ dalszego wykorzystania kompostu. Stwierdzono, ¿e
z powodzeniem mo¿e on byæ wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz do u¿yŸniania gleb, jak
równie¿ w celach przemys³owych. Interesuj¹cym aspektem wp³ywu na œrodowisko okaza³o siê
u¿ywanie plastikowych toreb do zbierania odpadów organicznych. Wyniki otrzymane metod¹
LCA wykaza³y, i¿ stosowanie w tym systemie biodegradowalnych toreb do zbiórki odpadów
pozwoli³o ograniczyæ zu¿ycie energii nawet o 40%, a ponowne wykorzystywanie toreb zakupowych przyniesie dalsze korzyœci.
Najwiêkszy wp³yw na œrodowisko w kategoriach zu¿ycie energii (MJ), zubo¿enie warstwy
ozonowej (mg równowa¿nego CFC11/kg) jak i smog fotochemiczny (POCP – mg równowa¿nego C2H4/kg) ma proces obróbki odpadów, natomiast w kategorii efekt cieplarniany
(kg równowa¿nego CO2/kg) i zakwaszanie (równowa¿ny mol H+/kg) oraz eutrofizacja
(g równowa¿nego O2/kg) – emisje z kompostowania. Analizie poddano te¿ wp³yw na œrodowisko aktualnie produkowanych, bio-degradowalnych oraz ponownie wykorzystywanych
toreb na odpady, który przedstawiono na rysunku 4.1.

Rys. 4.1. Udzia³ wp³ywu na œrodowisko aktualnie produkowanych toreb na odpady, bio–degradowalnych oraz ponownie
wykorzystywanych
GER – zasoby energii, GWP – efekt cieplarniany, ODP – zubo¿enie warstwy ozonowej,
AP – zakwaszenie, EP – eutrofizacja, POCP – smog letni
ród³o: Blengini G.A., Using LCA to evaluate impacts and resources conservation potential of composting: A case study
of the Asti District in Italy, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 52, s.1373–1381, 2008

Rejon Bremen, pó³nocne Niemcy
Technika LCA zosta³a wykorzystana do badania termicznej obróbki odpadów. Przeanalizowano emisje gazów cieplarnianych z ró¿nych opcji termicznego przetwarzania i odzysku
energii z odpadów, które stosowane s¹ w regionie pó³nocnych Niemiec15. Wyniki badania
15 Wittmaier M., Langer S., Sawilla B., Possibilities and limitations of life cycle assessment (LCA) in the
development of waste utilization systems – Applied examples for a region in Northern Germany, Waste Management,
Vol. 29, s. 1732–1738, 2009.
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wskazuj¹, i¿ termiczna obróbka odpadów w spalarniach mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych nawet o po³owê w porównaniu ze sk³adowaniem tej samej iloœci
odpadów na sk³adowisku. Stwierdzono równie¿, ¿e optymalizacja produkcji energii elektrycznej w spalarniach odpadów, prowadzi do dalszej redukcji emisji gazów. W celu zbadania
mo¿liwoœci dalszego ograniczenia emisji przeanalizowano dodatkowo opcje z wykorzystaniem
specjalnie dobranych materia³ów oraz energetycznego wykorzystania wybranych frakcji odpadów. Stwierdzono znaczny potencja³ w zakresie redukcji emisji zwi¹zany z energetycznym
wykorzystaniem odpadów. Zauwa¿ono równie¿, ¿e w zale¿noœci od mo¿liwoœci i dostêpnych
na szczeblu lokalnym technologii, zintegrowany system gospodarki odpadami powinien obejmowaæ tak¿e konwersjê biomasy oraz recykling. Wyniki badañ wskaza³y, ¿e du¿y potencja³
posiadaj¹ bardziej niekonwencjonalne metody utylizacji odpadów np. s³onecznego osuszenia
osadów œciekowych, które mog¹ przyczyniæ siê znacznie do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony zasobów naturalnych. S³oneczne suszenie 3000 Mg osadów œciekowych,
a nastêpnie ich spalanie doprowadzi³o do zmniejszenia emisji o oko³o 2000 Mg CO2 rocznie,
w porównaniu z mono-spalaniem osadów. Korzyœci uzyskane ze spalania odpadów i optymalizacji jego procesów przedstawiono na rysunku 4.2.

Rys. 4.2. Wielkoœæ emisji równowa¿nego CO2 do atmosfery przypadaj¹ca na 198 000 Mg odpadów
generowana podczas ich spalania
ród³o: Wittmaier M., Langer S., Sawilla B., Possibilities and limitations of life cycle assessment (LCA)
in the development of waste utilization systems – Applied examples for a region in Northern Germany,
Waste Management, Vol. 29, s. 1732–1738, 2009.

Rejon Kaunas (Kowno), Litwa
Ekologiczna ocena cyklu ¿ycia zosta³a wykorzystana w tym przypadku do sporz¹dzenia
kilku scenariuszy, w których skupiono siê przede wszystkim na odzysku energii w systemie
gospodarki odpadami. Model dla rejonu Kowna powsta³ wed³ug prostego systemu zintegrowanej koncepcji zarz¹dzania, opracowanego na Lappeenranta University of Technology16.
16 Luoranen M., Soukka R., Denafas G., Horttanainen M., Comparison of energy and material recovery of
household waste management from the environmental point of view – Case Kaunas, Lithuania, Applied Thermal
Engineering, Vol. 29, s. 938–944, 2009.
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Jako metoda wybrana zosta³a CML2001, wed³ug której profile wp³ywu oceny cyklu ¿ycia
zosta³y zebrane i przeanalizowane. Otrzymane wyniki sugeruj¹, i¿ odzyskiwanie energii z odpadów organicznych, papieru i tektury, pochodz¹cych z gospodarstw domowych jest korzystniejsz¹ opcj¹ gospodarowania nimi ni¿ kompostowanie odpadów organicznych i prowadzenie
recyklingu papieru i tektury. Natomiast najbardziej korzystnym rozwi¹zaniem z punktu widzenia wp³ywu na œrodowisko jest recykling (tworzyw sztucznych, metali i szk³a), a nastêpnie
odzysk energii i ostateczne unieszkodliwianie pozosta³oœci odpadów poprzez sk³adowanie.
Porównanie scenariuszy wed³ug wybranych kategorii wp³ywu przedstawiono na rysunku 4.3.

Rys. 4.3. Porównanie scenariuszy wed³ug wybranych kategorii wp³ywu
ród³o: Luoranen M., Soukka R., Denafas G., Horttanainen M., Comparison of energy and material recovery of
household waste management from the environmental point of view – Case Kaunas, Lithuania, Applied Thermal
Engineering, Vol. 29, s. 938–944, 2009.

Eskisehir, Turcja
Ocena cyklu ¿ycia (LCA) zosta³a w tym przypadku zastosowana w celu okreœlenia optymalnej gospodarki sta³ych odpadów komunalnych dla miasta Eskisehir17. Miasto Eskisehir jest
jednym z szybko rozwijaj¹cych siê miast w Turcji, w którym wytwarza siê ³¹cznie oko³o 750 Mg
odpadów na dobê. W zwi¹zku z tym konieczne jest wprowadzenie skutecznego systemu
zarz¹dzania odpadami, gdy¿ poprzedni okaza³ siê przestarza³y i brak mu pewnych elementów
np. odzysku gazów sk³adowiskowych. W konsekwencji stworzono piêæ ró¿nych scenariuszy,
które porównywano z obecnym systemem gospodarki odpadami. Procesy uwzglêdnione w tych
scenariuszach to: zbiórka i transport odpadów (S1), odzysk materia³ów (S2), recykling, kompostowanie (S3), spalanie (S4) i sk³adowanie (S5). Baza danych i u¿yte oprogramowanie
SimaPro7 zosta³y wykorzystane w celu uzyskania danych inwentarzowych. Jednostk¹ funkcjonaln¹ zosta³ wybrany jeden Mg sta³ych odpadów komunalnych z Eskisehir. Alternatywne
17 Banar M., Cokaygil Z., Ozkan A., Life cycle assessment of solid waste management options for Eskisehir,
Turkey, Waste Management vol. 29, s. 54–62, 2009.

51

Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

scenariusze zosta³y porównane metod¹ CML 2000 odnoœnie kategorii wp³ywu, tj. zubo¿enia
zasobów abiotycznych, globalnego ocieplenia, toksycznoœci dla ludzi, zakwaszenia, eutrofizacji
i zubo¿enia warstwy ozonowej. Na podstawie porównania i analizy wra¿liwoœci najbardziej
przyjazny dla œrodowiska okaza³ siê scenariusz recyklingu i kompostowania (S3). Wyniki dla
poszczególnych scenariuszy przedstawiono w tabeli 4.1.
Tabela 4.1
Charakterystyka wp³ywów analizowanych scenariuszy gospodarki odpadami
w mieœcie Eskisehir
Scenariusze gospodarki odpadami / kategorie wp³ywu

S1

S2

S3

S4

S5

Zubo¿enie zasobów (kg równowa¿nego Sb)

–0,437

–1,11

–1,08

–1,15

–0,16

Efekt cieplarniany (kg równowa¿nego CO2)

6 990

6 950

1 360

1 370

1 510

Potencjalna toksycznoœæ dla ludzi (kg równowa¿nego 1.4-DB)

–135

–271

–269

–182

91,9

Zakwaszenie (kg równowa¿nego SO2)

43,6

42,6

41,4

36,7

38,3

37,9

37,8

9,13

9,89

9,98

1,63

1,57

–0,0857

2,06

2,14

Eutrofizacja (kg równowa¿nego PO4

–3)

POCP – smog letni (kg równowa¿nego C2H4)

ród³o: Banar M., Cokaygil Z., Ozkan A., Life cycle assessment of solid waste management options for Eskisehir,
Turkey, Waste Management vol. 29, s. 54–62, 2009.

Zgodnie z norm¹ ISO 14042, przeprowadzono analizê wra¿liwoœci dla poszczególnych
scenariuszy wykorzystuj¹c trzy ró¿ne metody oceny wp³ywu (Eco-Indicator 95, Eco-Indicator 99 i EPS ‘00). Hierarchizacja scenariuszy (od najlepszych do najgorszych z punktu
widzenia ochrony œrodowiska) jest nastêpuj¹ca:
w Metoda Eco-Indicator’99: S3, S2, S1, S4, S5,
w Metoda Eco-Indicator’95: S3, S4, S5, S2, S1,
w Metoda EPS 00: S3, S4, S5, S2, S1.
Okazuje siê, ¿e z trzech zastosowanych metod najbardziej przyjaznym dla œrodowiska
jest scenariusz S3. G³ównymi jego za³o¿eniami by³y: odzysk odpadów, recykling surowców
wtórnych, ograniczenie transportu odpadów.
Ottawa, Ontario, Kanada
Kanada jest jednym z najwiêkszych emitentów gazów cieplarnianych, generuje bowiem
720 mln Mg równowa¿nego CO2, co w przeliczeniu na mieszkañca stanowi 23,2 Mg.
W Kanadzie sektor odpadów sta³ych by³ w 2001 r. bezpoœrednio odpowiedzialny za 25 mln Mg
emisji równowa¿nego CO2, z czego 23 mln Mg pochodzi³o z emisji gazu sk³adowiskowego.
Modelowanie LCA zosta³o przeprowadzone w celu okreœlenia emisji gazów cieplarnianych
z sektora odpadów przy procesach utylizacji, recyklingu i kompostowania odpadów komunalnych18. Ocena ta mia³a na celu wskazanie, która technika unieszkodliwiania odpadów
18 Adrian K. Mohareb, Mostafa A.Warith, Rodrigo Diaz, Modelling greenhouse gas emissions for municipal
solid waste management strategies in Ottawa, Ontario, Canada, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 52,
s. 1241–1251, 2008.
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(spalanie, segregacja u Ÿród³a, beztlenowa fermentacja) wykazuje najwiêksze korzyœci odnoœnie
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do analizy emisji pochodz¹cych z sektora odpadów
wykorzystany zosta³ model IWM, który wskaza³, ¿e najwiêkszy wp³yw na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych ma wykorzystanie surowców wtórnych do recyklingu, a nastêpnie ich
spalanie z odzyskiem energii oraz kompostowanie. Wyniki IWM wskaza³y równie¿, i¿ fermentacja beztlenowa spowoduje znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ i zu¿ycie energii, ale
redukcja ta bêdzie mia³a charakter drugorzêdny w porównaniu do recyklingu i spalania. Na tej
podstawie ustalono, i¿ niezbêdne jest kontynuowanie wysi³ków w celu zwiêkszenia odzysku
surowców wtórnych do recyklingu, co doprowadzi do osi¹gniêcia najwiêkszej iloœci redukcji
emisji w sektorze odpadów w regionie.
Dzielnica Pudong w Szanghaju, Chiny
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) jest nowo opracowanym procesem obróbki
wstêpnej proponowanej dla zintegrowanego systemu gospodarowania sta³ymi odpadami komunalnymi w Chinach19. Ocena cyklu ¿ycia w tym przypadku zosta³a zastosowana w celu
porównania potencjalnego wp³ywu na œrodowisko (EIP) wstêpnego przetwarzania odpadów

Rys. 4.4. Ca³kowity potencjalny wp³yw na œrodowisko (EIP) w wybranych kategoriach wp³ywu
Sk³adowanie – sk³adowanie bez MBP, Spalanie – spalanie bez MBP, MBP – Kompostowanie – kompostowanie po MBP,
MBP – Spalanie – spalanie po MBP,
MBP – Sk³adowanie – sk³adowanie po MBP
ród³o: Hong R.J., Wang G.F., Guo R.Z., Cheng X., Liu Q., Zhang P.J., Qian G.R., Life cycle assessment of BMT-based
integratedmunicipal solid waste management: Case study in Pudong, China, Resources, Conservation and Recycling,
Vol. 49, s. 129–146, 2006

19 Hong R.J., Wang G.F., Guo R.Z., Cheng X., Liu Q., Zhang P.J., Qian G.R., Life cycle assessment of BMT-based
integrated municipal solid waste management: Case study in Pudong, China, Resources, Conservation and Recycling,
Vol. 49, s. 129–146, 2006.
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w celu kompostowania wydzielonej frakcji, spalania oraz sk³adowania z dotychczas stosowanymi metodami, tj. sk³adowaniem i spalaniem odpadów w dzielnicy Szanghaj – Pudong.
Wyniki LCA pokazuj¹, ¿e proces spalania odpadów komunalnych ma najwiêkszy wp³yw
w kategorii zakwaszenie, a sk³adowanie w kategoriach globalne ocieplenie i eutrofizacja.
Tymczasem po wprowadzeniu technologii MBP zauwa¿ono, i¿ ogólny potencja³ wp³ywu na
œrodowisko zmniejszy³ siê o oko³o 1,5 raza w porównaniu do stosowanych dotychczas procesów. W rezultacie, wprowadzenie systemu MBP bêdzie ekologicznie uzasadnione i przydatne
do opracowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania odpadami komunalnymi w Pudong.
Ca³kowity potencjalny wp³yw na œrodowisko (EIP) w wybranych kategoriach wp³ywu (globalnego ocieplenia, zakwaszenia, eutrofizacji) dla starych i nowych metod utylizacji odpadów
przedstawiono na rysunku 4.4.
Barcelona, Hiszpania
LCA w mieœcie Barcelona w Hiszpanii zosta³a wykorzystana do oceny skutków œrodowiskowych systemu zarz¹dzania frakcj¹ odpadów biodegradowalnych20. Przeprowadzone zosta³o porównanie obecnego systemu zarz¹dzania z nowym zaproponowanym systemem. W celu
oceny potencjalnego wp³ywu na œrodowisko z uwzglêdnieniem wybranych kategorii: zakwaszenia, eutrofizacji, ekotoksycznoœci, globalnego ocieplenia, zubo¿enia warstwy ozonowej,
powstawania smogu, zu¿ycia wody, ziemi i wykorzystania paliw kopalnych u¿yte zosta³o
oprogramowanie TRACI. Uzyskane wyniki pokaza³y, ¿e nowy system zarz¹dzania, dziêki
proponowanym zmianom w technologii sk³adowania (wprowadzono technologiê prasowania
i pakowania odpadów), jak i wprowadzeniu procesów biogazyfikacji i spalania – pozwala
zmniejszyæ wp³yw w nastêpuj¹cych kategoriach: ekotoksycznoœci, globalnego ocieplenia, rakotwórczoœci, powstawania smogu i zagospodarowania terenu. Natomiast w kategorii zakwaszenie, zu¿ycie paliw kopalnych i wody wyniki wskaza³y wzrost negatywnego wp³ywu na
œrodowisko. W rozpatrywanym przypadku wykazano, i¿ transport do miejsc przetwarzania nie
ma znacz¹cego wp³ywu na œrodowisko, w porównaniu z reszt¹ procesów. Jednak, aby uzyskaæ
pe³n¹ ocenê wp³ywu na œrodowisko konieczne jest przeprowadzenie analizy cyklu ¿ycia systemów gospodarki odpadami, w których wszystkie frakcje odpadów bêd¹ zaanga¿owane oraz
zbadanie aspektów finansowych, które u³atwi¹ proces podejmowania decyzji.
Z przedstawionego przegl¹du literatury wynika, i¿ stosowanie technik LCA do oceny
gospodarki odpadami upowszechnia siê w wielu regionach na œwiecie i znajduje coraz szersze
zastosowanie. Dla oceny wprowadzonych rozeznañ w gospodarce odpadami przeprowadzono
zatem ocenê LCA dla województwa œwiêtokrzyskiego.

20 Guereca L.P., Gasso S., Baldasano J.M., Guerrero P.J., Life cycle assessment of two biowaste managementsystems for Barcelona, Spain, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 49, s. 32–48, 2006.
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4.3. Uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie œwiêtokrzyskimG
W „Planie gospodarki odpadami dla województwa œwiêtokrzyskiego” 2007–2011 celami
strategicznymi s¹ „.zapewnienie bezpieczeñstwa ekologicznego województwa, ochrona œrodowiska oraz zrównowa¿ony rozwój województwa”. Realizacja tych celów nastêpuje dziêki dzia³aniom spe³niaj¹cym za³o¿enia celów szczegó³owych, dotycz¹cych m.in. zwiêkszenia odzysku
i recyklingu odpadów oraz zapewnienia odpowiedniej liczby instalacji niezbêdnych do ich
zagospodarowania. Przedstawione cele wskazuj¹ na koniecznoœæ zwiêkszenia masy odzyskanych surowców z odpadów oraz budowy innowacyjnych instalacji do w³aœciwego ich unieszkodliwiania. Dla oceny efektów zrealizowanego w latach poprzednich i obecnego planu gospodarki odpadami w województwie œwiêtokrzyskim dokonano analizy porównawczej bior¹c pod
uwagê dane z roku 2006 oraz 2008. Wprowadzono jednak pewne za³o¿enia wynikaj¹ce z faktu,
i¿ czêœæ odebranych od mieszkañców odpadów jest unieszkodliwiana poza terenem analizowanego województwa. Analizê przeprowadzono z wykorzystaniem metody LCA, korzystaj¹c
z oprogramowania IWM-2 i SimaPro w celu prezentacji wyników w tzw. 11 kategoriach
wp³ywu i 3 kategoriach szkody (Eco-indicator 99), a nie tylko uwzglêdniaj¹c kategorie efektu
cieplarnianego (IWM-2). Takie podejœcie jest pionierskim ujêciem analizowanej problematyki,
gdy¿ pozwala oceniæ kompleksowo, zarówno efekty osi¹gniête w planach gospodarki odpadami
(ujêcie systemowe), jak i dla poszczególnych technologii ich unieszkodliwiania bior¹c pod
uwagê sk³ad morfologiczny odpadów, sposób ich zbierania (selektywna zbiórka, transport itp.)
oraz stosowane technologie ich zagospodarowania itp. Prowadz¹c analizê technik¹ LCA konieczne jest jednak zebranie znacznej iloœci danych dla danego rejonu, które bardzo czêsto s¹
inaczej ujmowane w poszczególnych latach, co uniemo¿liwia ich bezpoœrednie porównywanie.
Otrzymane wyniki pozwalaj¹ na kwantyfikacje potencjalnego wp³ywu na œrodowisko systemu
analizowanego w danym regionie i mog¹ byæ podstaw¹ dla wyznaczania celów i dzia³añ
w przysz³ych dokumentach strategicznych, jak i w procesie prowadzenia ewaluacji na ka¿dym
z wybranych etapów.
Analiza wyników sprawozdania z realizacji najnowszego planu gospodarki odpadami (dla
roku 2008) oraz danych z poprzedniego (dla roku 2006 r.) wskazuje, ¿e zarówno pojedynczy przedsiêbiorcy, jak i samorz¹dy gmin podejmowali kroki w kierunku realizacji
wiêkszoœci celów okreœlonych w planie. Zdarza³y siê jednak przypadki nie podjêcia ¿adnych
dzia³añ lub podjête dzia³ania okaza³y siê nieefektywne. Dane uzyskane z gmin (2006 r.)
wskazuj¹, ¿e œrednia masa odebranych odpadów komunalnych kszta³towa³a siê na poziomie
185 kg/mieszkañca, podczas gdy w 2008 r. – 205 kg/mieszkañca (tab. 4.2). Tak nieznaczny
wzrost masy odpadów odebranych mo¿e byæ zwi¹zany z niew³aœciwym pozbywaniem siê
odpadów przez mieszkañców oraz nie zawieraniem umów przez w³aœcicieli nieruchomoœci na
ich odbieranie. Jak wynika z posiadanych danych, system selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych wdro¿ono w 67% gmin w 2006 r. i w 77% w 2008 r. na terenie
województwa œwiêtokrzyskiego. Niestety, ich efektywnoœæ by³a minimalna, na co wskazuje
niski udzia³ selektywnie zebranych i odebranych odpadów – 2,5% w 2006 r. i odpowiednio
G

Autorzy: mgr Wioletta Czarnecka – Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego; lic. Marcin
Cholewa – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ Strategicznych

55

Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

oko³o 8,0% w 2008 r. w stosunku do iloœci wszystkich odebranych odpadów komunalnych
(tab. 4.3).
Analiza informacji pochodz¹cych bezpoœrednio z gmin wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
2008 r. wykaza³a, ¿e tylko 74% gmin prowadzi³o selektywne zbieranie i odbieranie odpadów
opakowaniowych (w szczególnoœci ze szk³a, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury), które
stanowi³y oko³o 62,6% ca³oœci odebranych selektywnie odpadów komunalnych (w 2006 r.
stanowi³y one 55%, czyli ok. 1,3% ca³oœci odebranych odpadów). Przedstawione dane œwiadcz¹
o stopniowym zwiêkszaniu siê iloœci odpadów opakowaniowych zbieranych w gminach,
jak równie¿ zwiêkszaniu siê iloœci tych odpadów przekazywanych do odzysku i recyklingu.
Ka¿dego roku wzrasta liczba gmin, które rozwijaj¹ system selektywnego zbierania i odbierania
odpadów opakowaniowych. Zaobserwowano, i¿ w 2008 r. nast¹pi³ znaczny postêp w organizacji tego systemu w porównaniu z rokiem 2006, ale nale¿y zaznaczyæ, i¿ dzia³aniom
inwestycyjnym nie towarzyszy³ wzrost ich efektywnoœci. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu by³

Tabela 4.2
Iloœci odpadów komunalnych odebranych w województwie œwiêtokrzyskim
w latach 2006–2008 w relacji do iloœci mieszkañców
Rok
Udzia³ mieszkañców objêtych systemem odbierania odpadów
zmieszanych [%]
Iloœæ mieszkañców objêtych systemem odbierania odpadów
zmieszanych
Iloœæ odpadów przypadaj¹cych na 1 mieszkañca objêtego
systemem odbierania odpadów [kg/M/rok]

2006

2007

2008

84,0

80,3

83,9

1 081 081

1 040 905

1 084 273

185

196

205

ród³o: Dane Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego oraz obliczenia w³asne.

Tabela 4.3
Iloœci odebranych odpadów komunalnych w województwie œwiêtokrzyskim
w latach 2006–2008
Iloœæ odebranych odpadów
Jednostka
Odpady zmieszane (zebrane jako
niesegregowane)
Odpady komunalne zebrane
selektywnie (bez niebezpiecznych)
Razem

2006

2007

2008

[Mg]

[%]

[Mg]

[%]

[Mg]

[%]

195 000

97,5

193 692,9

95,3

205 300,1

92,2

5 000

2,5

9 596,0

4,7

16 908,2

7,8

200 000

100,0

203 503,5

100,0

222 541,6

100,0

ród³o: Dane Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego oraz obliczenia w³asne.
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i jest brak ekonomicznej motywacji do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach. Stopniowy rozwój systemów gospodarowania odpadami opakowaniowymi zwi¹zany by³ z:
w dzia³aniami informacyjno-edukacyjnymi samorz¹dów gmin, powiatów i województwa
w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
w wzrostem zainteresowania gmin i przedsiêbiorców selektywnym zbieraniem, odzyskiem
i recyklingiem odpadów opakowaniowych,
w obowi¹zkiem uzyskiwania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
w ograniczaniem masy odpadów deponowanych na sk³adowiskach odpadów,
w zwiêkszeniem odpowiedzialnoœci przedsiêbiorców za wprowadzanie na rynek krajowy
opakowañ.
W 2008 r. nast¹pi³ wzrost iloœci odpadów przekazywanych do odzysku i spadek iloœci odpadów komunalnych deponowanych na sk³adowiskach odpadów, co mog³o byæ spowodowane:
w wdra¿aniem przez gminy systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz wykorzystaniem odpadów w poszczególnych procesach odzysku,
w wzrostem œwiadomoœci ekologicznej
lub te¿:
w zagospodarowaniem odpadów w niew³aœciwy sposób, np. powstaj¹ce w lasach „dzikie
wysypiska” odpadów,
w nie zawieraniem umów na obieranie odpadów komunalnych przez w³aœcicieli nieruchomoœci,
w s³abym systemem gospodarki odpadami w gminie, m.in. brakiem odpowiedniej iloœci
specjalistów zajmuj¹cych siê gospodark¹ odpadami w gminie,
w brakiem przepisów prawnych pozwalaj¹cych gminom na dysponowanie odpadami,
w brakiem kontroli prowadzonej przez gminy w zakresie zawierania umów z podmiotami
odbieraj¹cymi odpady,
w niedostatecznym nadzorem nad prawid³owoœci¹ wydawania zezwoleñ na odbieranie
odpadów komunalnych, a w szczególnoœci metod oraz miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Odebrane odpady z terenu województwa œwiêtokrzyskiego przekazano do odzysku w tym
do recyklingu, kompostowania oraz do wykorzystania jako paliwa alternatywne, jednak sk³adowanie jest nadal dominuj¹c¹ form¹ unieszkodliwiania odpadów (tab. 4.4).
Natomiast na potrzeby obliczeñ potencjalnego wp³ywu na œrodowisko technik¹ LCA przyjêto, i¿ wszystkie odebrane odpady s¹ sk³adowane na terenie województwa œwiêtokrzyskiego,
oraz oszacowano iloœæ odpadów poddanych mechanicznemu przetwarzaniu w celu wytworzenia paliw alternatywnych, kompostowaniu i recyklingowi, zatem do analizy LCA przyjêto
dane zaprezentowane w tabeli 4.5.
Z analizy planów gospodarki w województwie œwiêtokrzyskim wynika, ¿e nadal problemem
jest selektywne zbieranie i odbieranie odpadów niebezpiecznych, mimo i¿ stanowi¹ one tylko
oko³o 1% ogólnej masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Pozytywne jest jednak to, i¿
w ka¿dym roku wzrasta liczba gmin wdra¿aj¹cych system ich selektywnego zbierania i odbierania. W 2006 r. selektywne zbieranie i odbieranie tych odpadów prowadzone by³o na terenie
26 gmin, natomiast na koniec 2008 r. ju¿ w 46 gminach. Z przeprowadzonej analizy wynika,
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Tabela 4.4
Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie województwa œwiêtokrzyskiego
2006

2007

2008

[Mg]

[Mg]

[Mg]

193 000

193 306

180 324

Iloœæ odpadów zmieszanych przekazanych
do sk³adowania bez przetworzenia

b.d

174 214

166 776

Iloœæ odpadów zmieszanych przekazanych do
przetworzenia

b.d.

17 787

36 384

Sposób zagospodarowania odpadów
Sk³adowanie – odpady z grupy 20

ród³o: Dane Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego.

Tabela 4.5
Oszacowanie iloœci i metody gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa
œwiêtokrzyskiego
Metoda gospodarowania
odpadami

2006

2007

2008

[Mg]

[%]

[Mg]

[%]

[Mg]

[%]

193 000

96,5

184 000

90,0

191 000

85,7

Wytwarzanie paliw
alternatywnych

4 600

2,3

10 000

4,9

17 700

8,0

Kompostowanie

1 400

0,7

5 200

2,5

3 000

1,3

Recykling

1 000

0,5

5 200

2,5

11 200

5,0

Sk³adowanie

ród³o: Obliczenia w³asne.

i¿ spoœród selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych najmniejszy udzia³ maj¹
odpady niebezpieczne, które stanowi³y wagowo oko³o 0,1% w 2006 r., i 0,15% w 2008 r. ogó³u
odebranych odpadów komunalnych. W ramach powsta³ych systemów prowadzone jest selektywne zbieranie g³ównie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz zu¿ytych
baterii i akumulatorów. W ramach Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON) w 2006 r. prowadzono selektywne ich zbieranie i odbieranie na terenie 16 gmin,
a w 2008 r. – 17 gmin. Na koniec 2008 r. utworzono ³¹cznie oko³o 40 GPZON, ale 85 gmin
w województwie nie utworzy³o ich w ogóle. W ramach powsta³ych GPZON zbierano m.in.:
przeterminowane leki, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny (w tym lampy fluorescencyjne). System selektywnego zbierania i odbierania odpadów
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych jest jednak wci¹¿ s³abo
rozwiniêty. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych oko³o 3,5% w 2006 r. i 18%
w 2008 r. przetworzono metodami mechanicznymi i biologicznymi, kieruj¹c do sk³adowania
pozosta³e 96,5% tych odpadów w 2006 r. i 82% w 2008 r. Pomimo tych dzia³añ ci¹gle wzrasta masa odpadów deponowanych na sk³adowiskach odpadów komunalnych. Jednoczeœnie
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nastêpuje systematyczne zamykanie sk³adowisk. Podczas gdy w roku 2006 czynne by³y
23 sk³adowiska, z czego 8 (34,8% iloœci sk³adowisk) posiada³o instalacjê odgazowania,
a zaledwie jedno z nich (4,3%) wykorzystywa³o gaz sk³adowiskowy do produkcji energii,
to w roku 2008 pozosta³o czynnych 20 sk³adowisk, 7 z nich (35% iloœci sk³adowisk) posiada³o
instalacjê odgazowania, ale w dalszym ci¹gu tylko jedno z nich (5%) wykorzystywa³o gaz
sk³adowiskowy do produkcji energii. Pozytywnym aspektem w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie œwiêtokrzyskim jest tworzenie Rejonowych Zak³adów Gospodarki
Odpadami (RZGO). RZGO zosta³y ju¿ utworzone w Janczycach (gm. Baækowice) i Janiku
(gm. Kunów), a nastêpny ma byæ realizowany we W³oszczowej. Na dofinansowanie czekaj¹
dwa kolejne RZGO: w Promniku (gm. Strawczyn) i Rzêdowie (gm. Tuczêpy).

4.4. Ocena cyklu ¿ycia systemu gospodarki odpadami
województwa œwiêtokrzyskiegoG
Celem analizy jest okreœlenie wp³ywu na œrodowisko istniej¹cego systemu gospodarki
odpadami w województwie œwiêtokrzyskim w latach 2006 i 2008. Jednostk¹ funkcjonaln¹ jest
Tabela 4.6
Sk³ad morfologiczny odpadów komunalnych województwa œwiêtokrzyskiego
Sk³ad morfologiczny odpadów [%]
Lp.

Frakcje odpadów

1.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji

2.

Odpady zielone

3.

Papier i tektura (w tym opakowania)

tereny wiejskie

tereny miejskie

ogólnie

18,0

33,0

27,2

4,0

2,0

2,4

12,0

20,0

16,8

4.

Odpady wielomateria³owe (w tym opakowania)

2,0

3,0

2,6

5.

Tworzywa sztuczne (w tym opakowania)

12,0

14,0

13,2

6.

Szk³o (w tym opakowania)

8,0

8,0

8,0

7.

Metal (w tym opakowania)

5,0

5,0

5,0

8.

Odzie¿, tekstylia

2,0

2,0

1,0

9.

Drewno (w tym opakowania)

2,0

2,0

2,0

10.

Odpady niebezpieczne

1,0

1,0

1,0

11.

Odpady mineralne (w tym frakcja popio³owa)

35,0

11,0

19,8

100,0

100,0

100,0

Razem

ród³o: den Boer E., Czarnecka W., Kowalski Z., Kulczycka J., Szpadt J., Iloœci i sk³ad odpadów komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych du¿ych miast Polski, w druku.

G Autorzy: lic. Marcin Cholewa, mgr in¿. Anna Henclik, dr Joanna Kulczycka – Instytut GSMiE PAN;
Pracownia Badañ Strategicznych

59

Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

zatem ca³y system, a geograficzne granice systemu to granice województwa. Okreœlaj¹c dane
wejœciowe i wyjœciowe w analizie LCA istotne znaczenie ma sk³ad morfologiczny odpadów
komunalnych. Dla województwa œwiêtokrzyskiego przyjêto szacunkowy sk³ad odpadów wynikaj¹cy z danych uœrednionych (tab. 4.6).
Istotne znaczenie ma te¿ udzia³ ujêtego gazu sk³adowiskowego i wykorzystanego do produkcji energii. Na potrzeby analizy LCA oszacowano odzysk energii z gazu na poziomie 85%,
przy efektywnoœci wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 30% (tab. 4.7). Istotne znaczenie w analizie LCA ma iloœæ i sposób zagospodarowania odcieków. Na analizowanych
sk³adowiskach nie prowadzi siê oczyszczania odcieków, a zebrane odcieki wykorzystuje siê
jedynie do zraszania z³o¿a odpadów. Przyjêto za³o¿enie, ¿e na nowoczesnym sk³adowisku
w objêtym analiz¹ okresie 30 lat efektywnoœæ zbierania odcieków wynosi 90%. Pozosta³e 10%
odcieków stanowi niekontrolowane emisje do gruntu w wyniku uszkodzenia warstwy uszczelniaj¹cej sk³adowiska. Za³o¿ono, ¿e ujête odcieki ze sk³adowisk poddawane s¹ oczyszczaniu
w komunalnej oczyszczalni œcieków. Wykorzystany model umo¿liwia wprowadzenie jedynie
œredniej dla wszystkich zanieczyszczeñ efektywnoœci oczyszczania odcieków. W ramach niniejszej analizy przyjêto 15% efektywnoœæ wykorzystywania ujmowanych odcieków (tab. 4.8).

Tabela 4.7
Szacunkowy udzia³ zebranego gazu sk³adowiskowego w województwie œwiêtokrzyskim
Rok
Liczba sk³adowisk
w tym z odzyskiem energii
Za³o¿ona efektywnoœæ
ujmowania gazu
Udzia³ zebranego gazu

2006

2007

2008

23

21

20

1

4,2%

1

4,8%

1

5%

œrednio 50% (w trakcie eksploatacji kwatery sk³adowiska wartoœæ ta z regu³y nie
przekracza 30%, natomiast po zakoñczeniu jej eksploatacji wzrasta do ponad 70%)
2,1%

2,4%

2,5%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie konsultacji z ekspertami.

Tabela 4.8
Szacunkowy udzia³ zebranych* odcieków ze sk³adowisk odpadów komunalnych w województwie
œwiêtokrzyskim
Rok
Liczba sk³adowisk
w tym uszczelnione

4

2006

2007

2008

23

21

20

17,4%

Za³o¿ona efektywnoœæ ujmowania odcieków*
Udzia³ zebranych odcieków

9

42,9%

9

45%

90%
54,8%

Wykorzystanie / przetwarzanie odcieków

64,3%

30,4%

15%

* Zebranych, tj. niedopuszczonych do przenikniêcia do gruntu (dotyczy uszczelnionych sk³adowisk).
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Dla potrzeb analizy szacowano te¿ sk³ad odpadów zebranych selektywnie w województwie
œwiêtokrzyskim. Poniewa¿ w 2008 roku przeprowadzono akcjê zbierania tekstyliów wielkoœæ ta
wzros³a ponad 200-krotnie w porównaniu z 2006 rokiem (tab. 4.9).
Tabela 4.9
Szacunkowy sk³ad odpadów zebranych selektywnie w województwie œwiêtokrzyskim [Mg]
Sk³ad odpadów

2006

2008

Papier

455,1

2 222,2

Szk³o

1 305,3

2 334,7

Metale ¿elazne

47,9

42,2

Metale nie¿elazne

12,0

28,1

455,1

1 181,4

12,0

2 869,2

155,7

703,2

Tworzywa sztuczne
Tekstylia
Odpady biodegradowalne

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z województwa œwiêtokrzyskiego.

Analizê systemu gospodarki odpadami województwa œwiêtokrzyskiego metod¹ LCA przeprowadzono na podstawie nastêpuj¹cych danych (oddzielnie dla roku 2006 i 2008):
w liczba mieszkañców objêtych odbiorem odpadów – tabela 4.2,
w iloœæ odpadów (kg/M/rok) – tabela 4.2,
w sk³ad morfologiczny odpadów (%) – tabela 4.6,
w wyniki selektywnej zbiórki odpadów z tzw. dzwonów (Mg) – tabela 4.9,
w istniej¹ce technologie unieszkodliwiania odpadów – tabela 4.4,
w udzia³ zebranego gazu do odzysku energetycznego (%) – tabela 4.7,
w udzia³ zebranych odcieków i efektywnoœæ ich oczyszczania (%) – tabela 4.8.
Wstêpn¹ analizê LCA prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania IWM-2, w którym
w opcjach zaawansowanych programu dokonano zmian w zakresie mo¿liwoœci produkcji paliw
alternatywnych uwzglêdniaj¹c sk³ad morfologiczny odpadów. Za³o¿ono, ¿e paliwa alternatywne wytwarzane s¹ z mechanicznie wydzielonej frakcji odpadów >100 mm. W tabeli 4.10
przedstawiono udzia³y poszczególnych frakcji materia³owych we frakcji >100 mm, w odniesieniu do ca³kowitej ich zawartoœci w odpadach komunalnych. Ponadto przyjêto za³o¿enie, i¿
odpady pozosta³e po produkcji paliw alternatywnych s¹ kierowane do biologicznej stabilizacji
w istniej¹cej kompostowni.
Na podstawie danych wejœciowych oraz przy wykorzystaniu aplikacji IWM-2 obliczono
potencjaln¹ wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ do powietrza i wody generowan¹ w latach 2006
i 2008. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 4.11–4.14. Otrzymane emisje zanieczyszczeñ ze znakiem dodatnim oznaczaj¹ faktyczne emisje wytworzone, natomiast te ze znakiem
ujemnym – tzw. emisje zaniechane (potencjalne redukcje w emisjach i obecne i w przysz³oœci)
zwi¹zane np. z wykorzystaniem gazu sk³adowiskowego do produkcji energii lub materia³ów
z recyklingu. Odzysk i wykorzystanie gazów sk³adowiskowych jest istotnym czynnikiem
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Tabela 4.10
Udzia³y poszczególnych frakcji materia³owych odpadów we frakcji granulometrycznej >100 mm

Udzia³ w stosunku
do ca³ej masy
odpadów [%]

Papier

Szk³o

Metale
¿elazne

Metale
nie¿elazne

Tworzywa
sztuczne
twarde

Tworzywa
sztuczne
miêkkie

Tekstylia

Odpady
biodegrad.

Pozosta³e

11,8

4,8

1,3

0,2

10,8

10,8

1,9

5,0

5,2

Wartoœæ opa³owa
robocza [GJ/Mg]

10,0

ród³o: den Boer J., den Boer E., Szpadt R. i Górnikowski W. Zmiennoœæ sk³adu i w³aœciwoœci odpadów komunalnych
m. st. Warszawy na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez m.st. Warszawa w latach 2000–2008, raport
na zlecenie Biura Ochrony Œrodowiska Urzêdu m. st. Warszawy.

wp³ywaj¹cym na wielkoœæ emisji do powietrza, a sk³adowiska posiadaj¹ce nowoczesne instalacje odzyskuj¹ce gaz pozwalaj¹ uzyskaæ energiê, w ten sposób redukuj¹c znacz¹co potencjalny efekt globalnego ocieplenia. Nowoczesne sk³adowiska pozwalaj¹ na istotne ograniczenie
emitowanego gazu, co wi¹¿e siê z 3–4-krotnie ni¿szym negatywnym wp³ywem na zmiany
klimatu ni¿ w obiektach przestarza³ych (rys. 4.5). Na terenie województwa œwiêtokrzyskiego
w analizowanych latach funkcjonowa³a zaledwie jedna taka instalacja pozwalaj¹ca wykorzystaæ
energiê z gazu, natomiast wykazany wzrost procentowy wykorzystania instalacji (tab. 4.7)
wynika³ bardziej ze zmniejszaj¹cej siê iloœci sk³adowisk ni¿ zwiêkszenia efektywnoœci
procesu.
Otrzymany potencjalny wp³yw na globalne ocieplenie wyra¿ony jest w jednostkach masy
w perspektywie stuletniej i zosta³ przeliczony (z CO, CO2, CH4, N2O) na Mg równowa¿nego
CO2. Pozosta³e wyjœcia z systemu zaprezentowano w tabelach 4.11 i 4.12. W poni¿szych

Rys. 4.5. Potencjalny wp³yw unieszkodliwiania odpadów na globalne ocieplenie dla dwu scenariuszy – 2006 r. i 2008 r.
metod¹ IWM-2
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Tabela 4.11
Emisje zanieczyszczeñ do powietrza generowane z procesów unieszkodliwiania odpadów w województwie
œwiêtokrzyskim w roku 2006 [gramy] – wyjœcia aplikacji IWM-2

Sortowanie

Biologiczne
przetwarzanie

Spalanie

Sk³adowanie

Recykling

Suma

Py³y

49 237

25 541

2 622

295 101

–3 657 209

–3 284 708

CO

5 806

3 012

309

4 550 567

–8 659 684

–4 099 990

CO2

41 335 229

21 472 047

2 200 848

22 223 725 496

–2 061 414 948

20 227 318 672

CH4

97 846

50 756

n/a

9 129 205 814

–2 452 560

9 126 901 856

NOx

88 686

46 005

4 722

12 716 152

–3 931 446

8 924 119

43 513 670

22 602 086

2 200 848

213 937 060 118

N2O

399

207

SOx

217 622

112 889

HCl

7 337

3 806

721

374

H2S

0

Wêglowodory

GWP

40

24 531

25 177

11 587

1 085 547

–11 068 309

–9 640 664

391

1 518 165

–183 034

1 346 665

n/a

302 116

36 489

339 700

0

n/a

4 647 287

689

4 647 976

0

0

n/a

46 501 134

0

46 501 134

Chlorowane
wêglowodowy

0

0

n/a

818 231

0

818 231

Dioksyny/Furany

0

0

0

0

0

117

60

7

48 981

49 165

As

0

0

0

0

–160 694

–160 694

Cd

1

0

0

130

–41

90

Cr

0

0

0

15

9

24

Cu

0

0

0

0

49

49

Pb

9

5

0

119

123 570

123 703

Mn

4

2

0

–6

0

Hg

1

1

0

1

–3

–1

Ni

55

29

3

4

–978

–888

Zn

13

7

1

1 744

–378

1 385

HF

NH3

n/a

–2 105 314 086 211 900 062 636

0
n/a

n/a

ród³o: Obliczenia w³asne z wykorzystaniem aplikacji IWM-2.
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Tabela 4.12
Emisje zanieczyszczeñ do powietrza generowane z procesów unieszkodliwiania odpadów w województwie
œwiêtokrzyskim w roku 2008 [gramy] – wyjœcia aplikacji IWM-2

Sortowanie

Biologiczne
przetwarzanie

Spalanie

Sk³adowanie

Recykling

Suma

Py³y

187 063

49 800

9 991

265 174

–23 098 228

–22 586 200

CO

22 058

5 872

1 178

4 999 278

–16 149 665

–11 121 279

CO2

157 041 500

41 866 627

8 387 645

23 593 301 393 –18 714 845 437

5 085 751 729

CH4

371 737

98 963

NOx

336 936

89 698

17 996

165 317 871

44 069 947

8 387 645

N2O

1 516

404

SOx

826 794

220 108

HCl

27 876

7 421

HF

2 739

729

H2S

0

Wêglowodory

GWP

n/a

9 618 546 591

–41 949 593

9 577 067 697

13 731 348

–40 919 859

–26 743 880

225 582 652 754 –19 631 673 944 206 168 754 274
–410

–115 765

–114 255

44 159

934 739

–99 906 628

–97 880 828

1 489

1 592 504

–3 004 091

–1 374 802

n/a

317 496

–260 707

60 258

0

n/a

4 896 466

2 377

4 898 842

0

0

n/a

49 000 248

–12

49 000 237

Chlorowane
wêglowodowy

0

0

n/a

863 122

0

863 123

Dioksyny/Furany

0

0

0

0

0

443

118

–125

104 150

104 585

As

0

0

0

0

–139 934

–139 934

Cd

3

1

0

136

–402

–261

Cr

0

0

0

16

17

33

Cu

0

0

0

0

93

93

Pb

34

9

2

115

105 064

105 224

Mn

14

4

–4

–1 474

–1 459

Hg

4

1

0

0

–452

–447

Ni

209

56

11

–59

–22 728

–22 510

Zn

48

13

3

1 823

–5 305

–3 419

NH3

n/a

0
n/a

n/a

ród³o: Obliczenia w³asne z wykorzystaniem aplikacji IWM-2.
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tabelach „sortowanie” odnosi siê zarówno do procesów doczyszczania selektywnie zbieranych
odpadów, jak i sortowania odpadów zmieszanych w celu wytworzenia paliwa z odpadów. „Biologiczne przetwarzanie” obejmuje proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji, jak równie¿ biologicznej stabilizacji odpadów zmieszanych i pozosta³ych frakcji po produkcji paliwa alternatywnego. Natomiast emisje ze „spalania” dotycz¹
emisji powstaj¹cych przy energetycznym wykorzystaniu paliw alternatywnych.
Podobna sytuacja zachodzi dla sk³adowisk uszczelnionych posiadaj¹cych instalacje do
zbierania odcieków, w których redukuje siê emisje zanieczyszczeñ do wody. W województwie
œwiêtokrzyskim w latach 2006 i 2008 nie by³o sk³adowisk wyposa¿onych w instalacje oczyszczania odcieków, natomiast obserwuje siê sukcesywnie przybywanie liczby sk³adowisk uszczelnionych. W roku 2006 stanowi³y one 17,4% (4 z 23 czynnych), natomiast w 2008 roku
by³o ju¿ 45% (9 z 20 czynnych). Obecne, obowi¹zuj¹ce normy wymagaj¹, aby wszystkie
sk³adowiska zosta³y uszczelnione do 31 grudnia 2009 roku, natomiast te które nie dostosuj¹ siê
do tego wymogu, powinny zostaæ zamkniête. Emisje zanieczyszczeñ do wód zaprezentowano
w tabelach 4.13 i 4.14.
Porównanie wyjœæ z lat 2006 i 2008 dla województwa wskazuje na znacz¹cy przyrost
korzyœci ekologicznych wynikaj¹cych z recyklingu odpadów. Jest to wynikiem zwiêkszenia
udzia³u tzw. zaniechanych emisji wynikaj¹cych z zast¹pienia surowców pierwotnych i procesów ich przetwarzania przez odzyskane ze strumienia odpadów komunalnych surowce
wtórne. Ponadto za³o¿ono, i¿ wytworzone z procesu sortowania paliwo alternatywne (RDF)
w iloœci 287 Mg w 2006 r. i 1098 Mg w 2008 jest spalane, st¹d pojawia siê proces spalania w tym
województwie. Ponadto w analizie uwzglêdnia siê odzyskiwany gaz sk³adowiskowy w wysokoœci 2,1% w 2006 roku i 2,5% w 2008 r. Prezentowane w tabelach. 4.11–4.14 wyniki,
pochodz¹ce z aplikacji IWM-2 stanowi¹ jednoczeœnie dane wejœciowe do dalszej analizy
w programie SimaPro.
W analizie LCA z wykorzystaniem metody Eco-Indicator 99 i oprogramowania SimaPro
dokonano modelowania wp³ywu na œrodowisko „wyjœæ” uzyskanych z IWM-2. Celem takiej
analizy by³o stworzenie mo¿liwoœci dla porównania zmian jakie mia³y miejsce w latach 2006
i 2008 w województwie œwiêtokrzyskim w 11 kategoriach wp³ywu i 3 kategoriach szkody.
Do za³o¿eñ i „wejœæ” opracowanej tabeli inwentarzowej dodatkowo wprowadzono zu¿ycie
wody na sk³adowiskach oraz transport wszystkich odpadów od miejsca zbiórki do punktu
unieszkodliwienia, przyjmuj¹c œredni¹ odleg³oœæ – 25 km. Ponadto za³o¿ono wielkoœæ powierzchni sk³adowisk czynnych (w roku 2006 – 55,48 ha, w 2008 r. – 55,24 ha) i zrekultywowanych (odpowiednio 3,47 ha i 0,5 ha). Prowadz¹c analizê korzystano z u¿ytych w oprogramowaniu baz danych (g³ównie Ecoinvent) dotycz¹cych modelowanych „wejœæ”. Rezultaty
wyra¿one zosta³y w postaci wyników na etapie:
w charakteryzowania – przedstawione s¹ na trzech wykresach w jednostkach DALY –
rysunek 4.6, PDF · m2 · rok – rysunek 4.7, nadwy¿ka energii w MJ – rysunek 4.8,
w normalizacji – wyniki prezentowane s¹ w jednostkach niemianowanych – rysunek 4.9,
w wa¿enia – w jednostkach Pt – rysunek 4.10.
W kategorii szkody „zdrowie ludzkie” najwiêksze potencjalne obci¹¿enie œrodowiska wywo³ane jest wielkoœci¹ rocznej emisji metanu na sk³adowiskach, która ma wp³yw na zmiany
klimatu (rys. 4.6). W roku 2008 nast¹pi³o obni¿enie tej emisji, co spowodowa³o spadek wartoœci
w tej kategorii o oko³o 3%. Ujemna wartoœæ kategorii „wp³yw na uk³ad oddechowy zwi¹zków
65

Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Tabela 4.13
Emisje zanieczyszczeñ do wody generowane z procesów unieszkodliwiania odpadów w województwie
œwiêtokrzyskim w roku 2006 [gramy] – wyjœcia aplikacji IWM-2
Sortowanie

Biologiczne
przetwarzanie

Spalanie

Sk³adowanie

Recykling

Suma

BZT

10

75 779

n/a

43 837 138

1 184 411

45 097 337

ChZT

193

128 260

n/a

43 837 180

–35 386 499

8 579 133

13 450

6 977

n/a

640 690

–16 070 366

–15 409 250

OWO

3 024

1 569

n/a

56 967

2 280 130

2 341 690

AOX

1

0

n/a

56 723

–366 872

–310 148

Chlorowane
wêglowodory

0

0

n/a

29 195

83

29 278

Dioksyny/Furany

0

0

n/a

0

0

0

22

11

n/a

10 774

–1 640

9 168

17 477

9 066

n/a

1 049

–440 151

–412 559

338

13 272

n/a

597 888

–77 010

534 487

As

35

18

n/a

399

–948

–496

Ba

1 750

908

n/a

130

–56 416

–53 630

Cd

1

1

n/a

397

–210

189

192 487

99 850

n/a

7 412 646

–12 332 213

–4 627 230

Cr

174

90

n/a

1 714

–4 863

–2 885

Cu

86

45

n/a

1 538

–1 461

208

Cyjanki

1

1

n/a

0

–1 045 376

–1 045 374

Fluorki

0

0

n/a

11 061

–155

10 906

Fe

23 402

12 140

n/a

2 699 022

–119 973

2 614 591

Pb

106

55

n/a

1 792

–3 201

–1 249

Hg

0

0

n/a

17

2

19

Ni

87

45

n/a

4 830

–2 344

2 619

512

266

n/a

37

638 866

639 681

Fosforany

1 029

534

n/a

61

–11 001

–9 378

Siarczany

197 216

102 303

n/a

213 443

3 237 660

3 750 623

5

3

n/a

0

–201

–193

175

91

n/a

19 297

–4 580

14 984

Zawiesiny

Fenole
Al
NH4+

Chlorki

Azotany (V)

Siarczki
Zn

ród³o: Obliczenia w³asne z wykorzystaniem aplikacji IWM-2.
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Tabela 4.14
Emisje zanieczyszczeñ do wody generowane z procesów unieszkodliwiania odpadów w województwie
œwiêtokrzyskim w roku 2008 [gramy] – wyjœcia aplikacji IWM-2
Sortowanie

Biologiczne
przetwarzanie

Spalanie

Sk³adowanie

Recykling

Suma

BZT

37

150 200

n/a

45 371 197

1 734 045

47 255 479

ChZT

732

254 221

n/a

45 371 033

–84 721 988

–39 096 001

Zawiesiny

51 099

13 604

n/a

680 574

–16 040 214

–15 294 938

OWO

11 491

3 059

n/a

57 139

4 136 328

4 208 016

AOX

2

1

n/a

60 340

–868 058

–807 715

Chlorowane
wêglowodory

1

0

n/a

31 040

102

31 143

Dioksyny/Furany

0

0

n/a

0

0

0

84

22

n/a

11 433

–10 356

1 183

66 400

17 677

n/a

–18 736

–7 515 740

–7 450 400

1 283

26 300

n/a

635 215

–185 682

477 116

As

133

35

n/a

385

–15 107

–14 553

Ba

6 647

1 770

n/a

–1 849

–759 951

–753 383

Cd

4

1

n/a

420

–637

–211

731 301

194 686

n/a

7 805 102

–67 253 955

–58 522 867

Cr

660

176

n/a

1 627

–75 380

–72 916

Cu

327

87

n/a

1 541

–36 087

–34 132

Cyjanki

4

1

n/a

–1

–2 442 225

–2 442 221

Fluorki

0

0

n/a

11 769

–302

11 467

Fe

88 911

23 670

n/a

2 842 300

–9 173 944

–6 219 064

Pb

401

107

n/a

1 785

–45 453

–43 160

Hg

0

0

n/a

18

–10

9

Ni

332

88

n/a

5 041

–37 738

–32 276

Azotany (V)

1 947

518

n/a

–542

1 307 507

1 309 430

Fosforany

3 908

1 040

n/a

–1 104

–406 733

–402 889

Siarczany

749 267

199 468

n/a

7 742

–66 041 505

–65 085 028

20

5

n/a

–6

–2 205

–2 185

667

177

n/a

20 329

–75 667

–54 494

Fenole
Al
NH4+

Chlorki

Siarczki
Zn

ród³o: Obliczenia w³asne z wykorzystaniem aplikacji IWM-2.
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Rys. 4.6. Wyniki analizy porównawczej dwóch systemów gospodarki odpadami komunalnymi po etapie
charakteryzowania modelowane w kategorii szkody „zdrowie ludzkie”

Rys. 4.7. Wyniki analizy porównawczej dwóch systemów gospodarki odpadami komunalnymi po etapie
charakteryzowania modelowane w kategorii szkody „jakoœæ ekosystemu”

nieorganicznych”, dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2008, powodowana
jest zmniejszeniem emisji zanieczyszczeñ takich jak SOx, NOx lub py³u, m.in. z powodu
zastosowania recyklingu. Podobna sytuacja jest w przypadku kategorii wp³ywu „czynniki
rakotwórcze”.
W kategorii szkody „jakoœæ ekosystemu” (rys. 4.7), kategori¹ o najwiêkszym wp³ywie na
œrodowisko jest „zagospodarowanie terenu”, przy czym ma ona wartoœæ ujemn¹, co wynika
z przeprowadzanej rekultywacji sk³adowisk odpadów komunalnych. Wed³ug danych wej68
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œciowych, w roku 2008, przeprowadzono rekultywacjê niewielkiej powierzchni sk³adowisk
odpadów komunalnych, zatem wartoœæ kategorii pozosta³a dodatnia. W latach 2008–2006
nast¹pi³ znaczny spadek w kategorii wp³ywu „zakwaszanie/eutrofizacja” – o ponad 460% –
co zwi¹zane by³o ze zmniejszeniem emisji SOx i NOx do powietrza. Na obni¿enie kategorii
„ekotoksycznoœæ” o ponad 80% wp³yw mia³o przede wszystkim zmniejszenie emisji metali
w wyniku zwiêkszenia recyklingu.
W kategorii wp³ywu „zu¿ycie zasobów” (rys. 4.8), g³ówne potencjalne obci¹¿enie œrodowiska spowodowane jest wyczerpywaniem zasobów ropy naftowej, u¿ywanej do produkcji

Rys. 4.8. Wyniki analizy porównawczej dwóch systemów gospodarki odpadami komunalnymi po etapie
charakteryzowania modelowane w kategorii szkody „zu¿ycie zasobów”

Rys. 4.9. Wyniki analizy porównawczej dwóch systemów gospodarki odpadami komunalnymi po etapie normalizacji
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paliw, wykorzystywanych w gospodarce odpadami, przede wszystkim w transporcie od punktu
zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, ale równie¿ (w niewielkiej iloœci) do obs³ugi sk³adowisk.
Potencjalny wp³yw na œrodowisko w kategorii „paliwa kopalne” zwiêkszy³ siê w 2008 roku,
w stosunku do roku bazowego (2006 r.) o oko³o 11% – spowodowane jest to wiêksz¹
w 2008 roku iloœci¹ odpadów do zagospodarowania.
Kolejnym etapem analizy jest normalizacja. Na rysunku 4.9 przedstawiono histogram
normalizacji w podziale na trzy kategorie szkody. Najwiêksze potencjalne obci¹¿enie œrodowiska dla obu systemów gospodarki odpadami odnotowano w kategorii „zdrowie ludzkie”,
a nastêpnie „zu¿ycie zasobów”. System gospodarki odpadami w 2008 roku, w stosunku do roku
2006, jest potencjalnie korzystniejszy w kategorii szkody „zdrowie ludzkie”, natomiast mniej
korzystny dla kategorii szkód „jakoœæ ekosystemu” i „zu¿ycie zasobów”. Potencjalny wp³yw
gospodarki odpadami w roku 2006 na jakoœæ ekosystemu jest pozytywny, co wi¹¿e siê z procesem rekultywacji sk³adowisk.
Dla kolejnego etapu analizy – wa¿enia – wyniki w 11 kategoriach wp³ywu w milionach Pt
przedstawiono na rysunku 4.10. Ocena wp³ywu w ekopunktach Pt wskazuje, i¿ nadal
najwiêkszy potencjalny wp³yw na œrodowisko wystêpuje w kategorii szkody „zdrowie ludzkie”
1,500

MPt
1,255

1,014

1,375

Paliwa kopalne
1,250

Minera³y

1,125

Zagospod. terenu

1,000
0,875

Zakwaszanie/
Eutrofizacja

0,750

Ekotoksycznoœæ
0,625

Warstwa ozonowa
0,500
0,375

Promieniowanie

0,250

Zmiany klimatu

0,125

Uk³.oddech.- zw.nieorg.
0,000

Uk³.oddech.- zw.org.
-0,125

Czynniki rakotwórcze

-0,250
-0,375
-0,500
Œw iêtokrzyskie 2006

Œw iêtokrzyskie 2008

Rys. 4.10. Wyniki analizy porównawczej dwóch systemów
gospodarki odpadami komunalnymi po etapie wa¿enia [MPt]
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(g³ównie kategoria wp³ywu „zmiany klimatu”). Na tê kategoriê w ponad 90% ma wp³yw emisja
metanu. Kolejnym co do wielkoœci obci¹¿eniem œrodowiska jest wp³yw paliwa zu¿ywanego
g³ównie do transportu odpadów. Ilustruje go kategoria „paliwa kopalne”. Ujemne wartoœci
pewnych kategorii wp³ywu œwiadcz¹ o potencjalnych korzyœciach dla œrodowiska, zwi¹zanych
z rekultywacj¹ sk³adowisk, kompostowaniem i recyklingiem.
Analiza LCA pozwoli³a okreœliæ stopieñ wp³ywu na œrodowisko systemu gospodarki odpadami w województwie œwiêtokrzyskim. W 2006 roku wielkoœæ wp³ywu to 1,255 MPt,
natomiast w 2008 roku – 1,014 MPt. W wyniku podjêtych dzia³añ potencjalny wp³yw na
œrodowisko zmniejszy³ siê o prawie 20%.
Wykorzystuj¹c zaprezentowane wyniki mo¿na oceniæ potencjalne efekty ekologiczne wprowadzonych rozwi¹zañ w gospodarce odpadami komunalnymi w regionie. Takie wyniki mo¿na
tez porównaæ z zainwestowanymi nak³adami finansowymi (ex-post). Wyniki LCA mog¹ te¿
s³u¿yæ do prowadzenia ewaluacji ex-ante poprzez uwzglêdnienie planowanych scenariuszy.
Przewidywane scenariusze w gospodarce odpadami s¹ najczêœciej zwi¹zane z dostêpnoœci¹
œrodków na finansowanie inwestycji.

5. ANALIZA DOSTÊPNYCH ŒRODKÓW
W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH
NA GOSPODARKÊ ODPADAMI KOMUNALNYMIG

Dokumentem programowym stanowi¹cym podstawê realizowanej polityki spójnoœci
w Polsce w latach 2007–2013 s¹ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) wspieraj¹ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. £¹czna suma œrodków zaanga¿owanych w realizacjê
NSRO to oko³o 85,6 mld euro, w tym wielkoœæ zaanga¿owanych œrodków wspólnotowych to
67,3 mld euro. Pozosta³a czêœæ ma pochodziæ z krajowych œrodków publicznych (11,9 mld euro)
oraz od podmiotów prywatnych oko³o 6,4 mld euro (rys. 5.1).

Rys. 5.1. Udzia³ œrodków zaanga¿owanych w Narodow¹ Strategiê Spójnoœci 2007–2013
wed³ug Ÿróde³ finansowania [%]
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013; Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego; Warszawa, maj 2007 r.

Powy¿sze œrodki podzielono na fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoœci zgodnie
z programami operacyjnymi, tj.: Programem Infrastruktura i Œrodowisko, 16 programami
regionalnymi, Programem Kapita³ Ludzki, Programem Innowacyjna Gospodarka, Programem Rozwój Polski Wschodniej, Programem Pomoc Techniczna oraz Programami
Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej (tab. 5.1). W alokacji œrodków wspólnotowych
w podziale na fundusze oraz programy operacyjne przewidziano tak¿e rezerwê wykonania
(1,3 mld euro).
Oprócz wy¿ej wymienionych programów operacyjnych bêd¹ realizowane tak¿e zadania
w ramach programów wspó³pracy przygranicznej (438,5 mln euro) oraz transnarodowej
(119,2 mln euro) (tab. 5.2).
G

Autor: mgr Renata Koneczna – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ Strategicznych
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Tabela 5.1
Udzia³ programów unijnych w ca³kowitej alokacji œrodków polityki spójnoœci dla Polski w latach
2007–2013
Lp.

Program operacyjny

Alokacji œrodków
[mld euro]

Udzia³ alokacji
œrodków [%]

ród³o
finansowania

1.

Program Infrastruktura i Œrodowisko

27,9

37,6

EFRR, FS

2.

Regionalnych Programów Operacyjnych

16,6

23,6

EFRR

3.

Program Kapita³ Ludzki

9,7

11,4

EFS

4.

Program Innowacyjna Gospodarka

8,3

9,7

EFRR

5.

Program Rozwoju Polski Wschodniej*

2,3

2,7

EFRR

6.

Program Pomoc Techniczna

0,5

0,6

EFRR

* Rada Europejska przyzna³a dodatkowe œrodki w wysokoœci 992 mln euro na Program Rozwój Polski
Wschodniej.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013; Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego; Warszawa, maj 2007 r.

Tabela 5.2
Programy wspó³pracy przygranicznej i transnarodowej w latach 2007–2013
Lp.

Alokacja œrodków
[mln euro]

Program wspó³pracy

Udzia³ alokacji
œrodków [%]

Programy wspó³pracy przygranicznej:
1.

Polska-Niemcy (woj. zachodniopomorskie – Meklemburgia)

50,0

8,9

2.

Polska-Niemcy (woj. lubuskie – Brandenburgia)

50,0

8,9

3.

Polska-Niemcy (woj. lubuskie i dolnoœl¹skie – Saksonia)

70,1

12,6

4.

Polska-Czechy

115,7

20,8

5.

Polska-S³owacja

86,0

15,4

6.

Polska-Litwa

41,7

7,5

7.

Po³udniowy Ba³tyk

25,0

4,5

438,5

78,6

RAZEM
Programy wspó³pracy transnarodowej:
1.

Region Morza Ba³tyckiego

47,7

8,6

2.

Obszar Œrodkowo-Wschodni

71,5

12,8

119,2

21,4

RAZEM

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013; Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego; Warszawa, maj 2007 r.
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Przewidywana jest równie¿ realizacja dwóch programów wspó³pracy transgranicznej
z udzia³em Polski (173,3 mln euro):
w Polska-Bia³oruœ-Ukraina,
w Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (lub Polska-Litwa-Obwód Kalingradzki FR),
które zostan¹ w³¹czone do wspólnych, miêdzynarodowych bud¿etów poszczególnych programów Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu S¹siedztwa i Partnerstwa.
Oszacowanie wielkoœci œrodków, które zostan¹ wydane tylko na zadania zwi¹zane z odpadami komunalnymi jest utrudnione. Wynika to przede wszystkim z faktu, i¿ odpady komunalne
zosta³y potraktowane ³¹cznie z odpadami przemys³owymi w ramach jednego kodu interwencji
(44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemys³owymi). Nawet za³o¿enie szacunków
odnoœnie œrodków pieniê¿nych przeznaczonych na gospodarkê odpadami komunalnymi i przemys³owymi nie jest rzecz¹ ³atw¹. W ramach Narodowej Strategii Spójnoœci nie ma mo¿liwoœci wyszczególnienia œrodków zarezerwowanych w ramach kodu interwencji 44, poniewa¿
przedstawione zosta³y tylko priorytety tematyczne z Za³¹cznika 4 do rozporz¹dzenia 1083/2006
(z dnia 11 lipca 2006 r.), a pominiêto te z kodem 44. W zwi¹zku z tym brak dok³adnej
informacji o zasobach finansowych przewidzianych na realizacjê poszczególnych zadañ powoduje, ¿e nie mo¿na oceniæ, na ile proponowana strategia rozwi¹zuje problemy finansowe oraz
na ile efektywnie wykorzystywane s¹ opisane „mocne strony”, a na ile zapobiega pog³êbianiu siê „s³abych” (poprzez odpowiedni¹ alokacjê nak³adów)21. Informacje o udziale finansowym poszczególnych zadañ realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oraz przemys³owymi zidentyfikowano poprzez cele przypisane konkretnym Programom
Operacyjnym.

5.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko (PO IiŒ)
Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko ma najwiêksze znaczenie dla realizacji
przedsiêwziêæ w zakresie gospodarki odpadami. Wspierane bêd¹ tu g³ównie du¿e, kompleksowe projekty o wartoœci co najmniej 20 mln z³, dotycz¹ce zapobiegania oraz ograniczania
wytwarzania odpadów komunalnych, wdra¿ania technologii odzysku (w tym recyklingu) oraz
technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich sk³adowania22. Zadania tego typu bêd¹ mog³y byæ dofinansowane w ramach
2. Priorytetu – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Dzia³anie 2.1 i 2.2).
Ca³kowita alokacja finansowa tych dzia³añ to ponad 1 430 mln euro (tab. 5.3).
Przedsiêwziêcia z zakresu gospodarki odpadami wspó³finansowane z PO IiŒ realizowane s¹
w ramach:
w listy przedsiêwziêæ indywidualnych finansowanych poza procedurami konkursowymi,
w procedur konkursowych.
21 B³aszczyk P. i inni; Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na
lata 2007–2013; Instytut Ochrony Œrodowiska; Warszawa, wrzesieñ 2006.
22 Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013,
Szczegó³owy opis priorytetów; Wersja 3.2; Warszawa, 3 wrzeœnia 2009 r.
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Tabela 5.3
Alokacja finansowa na gospodarkê odpadami w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko
2007–2013 (w mln euro)

Dzia³anie

Alokacja
finansowa
na dzia³anie
ogó³em

Dofinansowanie
ze œrodków
unijnych na
dzia³anie

Dofinansowanie
ze œrodków
publicznych krajowych
na dzia³anie

2.1. Kompleksowe przedsiêwziêcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych

1 194,99

1 015,74

179,25

2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartoœci
przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

235,29

200,00

35,29

1 430,28

1 215,74

214,54

RAZEM

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegó³owy opis priorytetów; Wersja 3.2; Warszawa, 3 wrzeœnia
2009 r.

Lista przedsiêwziêæ indywidualnych zawiera te o znaczeniu strategicznym, których wdro¿enie w sposób istotny przyczynia siê do przyspieszenia rozwoju spo³eczno-gospodarczego
kraju. Na aktualnej liœcie projektów indywidualnych PO IiŒ (z dnia 31 lipca 2009 r.) znalaz³o
siê 18 przedsiêwziêæ dotycz¹cych odpadów (w tym 1 na liœcie rezerwowej). Ogólna szacunkowa wartoœæ dla tych przedsiêwziêæ wyceniona zosta³a na 7 049,56 mln z³, w tym
dofinansowanie z funduszy europejskich to 4 405,75 mln z³ (ok. 64%). Przedsiêwziêcia
te dotycz¹ budowy kompleksowych systemów gospodarowania odpadami, w tym przede
wszystkim zak³adów termicznego ich przekszta³cania (spalarnie). Ca³kowite nak³ady inwestycyjne na ten cel wycenione zosta³y na 6 067,54 mln z³, w tym ich dofinansowanie to
3 697,77 mln z³ (tab. 5.4).
W ramach procedur konkursowych prowadzonych w drugim priorytecie wp³ynê³y 24
wnioski na kwotê oko³o 1,25 mld z³. Umowy zosta³y zawarte z piêcioma Beneficjentami na
kwotê oko³o 333,7 mln z³ i dotycz¹ np. budowy Zak³adu Biologicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych dla Wroc³awia.
Wybrane w drodze konkursu projekty kwalifikuj¹ siê do grupy zadañ kompleksowego systemu gospodarowania odpadami i przyczyni¹ siê do realizacji celów zdefiniowanych
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO). W¹tpliwe jest jednak czy wszystkie
przedsiêwziêcia z listy przedsiêwziêæ indywidualnych zostan¹ zrealizowane, gdy¿ procedury dotycz¹ce przede wszystkim zezwoleñ oraz konsultacji spo³ecznych s¹ d³ugoterminowe.
Problematyka gospodarki odpadami zosta³a równie¿ ujêta w priorytecie 4 Przedsiêwziêcia
dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony œrodowiska. Wspierane bêd¹ w nim
projekty du¿ych oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, których realizacja spowoduje
zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ wprowadzanych do œrodowiska, poprzez redukcjê iloœci
wytwarzanych odpadów i zwiêkszenie udzia³u odpadów poddawanych procesom odzysku
(w szczególnoœci recyklingu) oraz ograniczenie poziomu ha³asu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
76

podlaskie
pomorskie

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji
bia³ostockiej

System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej

77
zachodniopomorskie

System gospodarki odpadami oraz budowa zak³adu
termicznego przekszta³cania odpadów dla Miast i Gmin
Pomorza Œrodkowego

6 067,54

280,00

517,64

400,00

300,00

640,00

1 081,16

539,03

413,29

533,42

703,00

660,00

Nak³ady na
inwestycje
ogó³em
[mln z³]

3 697,77

211,00

305,41

340,00

255,00

352,00

592,93

296,46

303,04

293,38

385,55

363,00

75,36

59,00

85,00

85,00

55,00

54,84

55,00

73,32

55,00

54,84

55,00

Dofinansowanie
Udzia³
z Funduszu
procentowy
Spójnoœci
dofinansowania
[mln z³]

1 915 000

120 000

120 000

180 000

180 000

200 000

2×250 000

250 000

100 000

265 000

250 000

250 000

Projektowana
wydajnoœæ
spalarni
[Mg/rok]

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013, lipiec 2009 r.
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2008–2012

warmiñsko-mazurskie

System zagospodarowania odpadów komunalnych
w Olsztynie. Budowa Zak³adu unieszkodliwiania odpadów

2009–2013

2008–2012

kujawsko-pomorskie

Budowa Zak³adu Termicznego Przekszta³cania Odpadów
Komunalnych dla Bydgosko-Toruñskiego Obszaru
Metropolitarnego

2011–2012

2008–2013

zachodniopomorskie

wielkopolskie

2012–2014

2009–2015

2008–2015

2011–2014

2010–2014

2010–2013

Budowa zak³adu termicznego unieszkodliwiania odpadów
dla Szczeciñskiego Obszaru Metropolitarnego

System gospodarki odpadami dla miasta Poznania

œl¹skie

mazowieckie

Rozwi¹zanie problemów gospodarki odpadami
w Warszawie – I etap – Modernizacja i rozbudowa Zak³adu
Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych

System gospodarki odpadami dla miasta Górnoœl¹skiego
Zwi¹zku Metropolitalnego wraz z budow¹ zak³adów
termicznej utylizacji odpadów

ma³opolskie

³ódzkie

Województwo

Program gospodarki odpadami w Krakowie

Gospodarka odpadami komunalnymi w £odzi – II faza

Tytu³ projektu

Okres
realizacji
inwestycji

Tabela 5.4
Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (z dnia 31 lipca 2009 r.)
w zakresie przedsiêwziêæ dotycz¹cych budowy Zak³adów Termicznego Przekszta³cania Odpadów Komunalnych
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normami23. W priorytecie tym wskazano trzy dzia³ania, które dofinansuj¹ inwestycje odpadowe
ale tylko jedno (Dzia³anie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiêbiorstwach) dotyczy przedsiêwziêæ w zakresie odpadów komunalnych, a pozosta³e dzia³ania
dotycz¹ innych ni¿ komunalne (tab. 5.5).
Tabela 5.5
Zadania bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ odpadami w Priorytecie 4
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko w latach 2007–2013
Lp.

Dzia³anie

Zakres realizowanych zadañ

4.2. Racjonalizacja
gospodarki zasobami
i odpadami
w przedsiêbiorstwach

Projekty polegaj¹ce na budowie, rozbudowie i modernizacji istniej¹cych
instalacji lub urz¹dzeñ przemys³owych prowadz¹ce do zmniejszania zu¿ycia
surowców pierwotnych poprzez zast¹pienie ich surowcami wtórnymi
z odpadów, do zmniejszenia energoch³onnoœci i wodoch³onnoœci procesów
produkcyjnych oraz do zmniejszenia iloœci wytwarzanych odpadów
i ich wp³ywu na œrodowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.

2.

4.3. Wsparcie dla
przedsiêbiorstw
w zakresie wdra¿ania
najlepszych dostêpnych
technik (BAT)

W ramach dzia³ania wspierane bêd¹ inwestycje pozwalaj¹ce przedsiêbiorcy
wdro¿yæ najlepsze dostêpne techniki, umo¿liwiaj¹ce dostosowanie
przedsiêbiorstw do wymogów prawa wspólnotowego (dyrektywa 96/61/WE
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ).
Przyk³adowo zmiany technologii s³u¿¹ce zmniejszeniu zapotrzebowania
na energiê, wodê oraz surowce, ze szczególnym uwzglêdnieniem wtórnego
wykorzystania ciep³a odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów
z wy³¹czeniem inwestycji w zakresie budowy i przebudowy jednostek
wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

3.

4.6. Wsparcie dla
przedsiêbiorstw
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania
odpadów innych ni¿
komunalne

Pomoc bêdzie przeznaczona dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych ni¿ komunalne,
w tym pou¿ytkowych (np. opakowania i odpady opakowaniowe, baterie
i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane
z eksploatacji, oleje przepracowane, lampy wy³adowcze, opony).

1.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegó³owy opis priorytetów; Wersja 3.2; Warszawa, 3 wrzeœnia 2009 r.

Na wszystkie wymienione wy¿ej dzia³ania przeznaczono ³¹cznie ponad 383 mln euro, w tym
z dofinansowania 115 mln euro (30%). Natomiast ca³kowita alokacja œrodków na gospodarkê
odpadami komunalnymi (Dzia³anie 4.2) to 100 mln euro, w tym wk³ad z EFRR 30 mln euro,
z krajowych œrodków publicznych 10,5 mln euro i œrodków prywatnych 59,95 mln euro.
Na poziomie projektu okreœlono maksymalny udzia³ dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na 30% (tab. 5.6).
Problematyka gospodarowania odpadami zosta³a poœrednio wpisana tak¿e w Dzia³anie 5.4
Kszta³towanie postaw spo³ecznych sprzyjaj¹cych ochronie œrodowiska, w tym ró¿norodnoœci
biologicznej, w ramach którego wspierane bêd¹ miêdzynarodowe i krajowe programy edu23 Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013,
Szczegó³owy opis priorytetów; Wersja 3.2; Warszawa, 3 wrzeœnia 2009 r.
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Tabela 5.6
Alokacja finansowa na przedsiêwziêcia w zakresie odpadów komunalnych
oraz innych ni¿ komunalnych w Priorytecie 4 w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko
w latach 2007–2013 [mln euro]

Dzia³anie

4.2. Racjonalizacja
gospodarki zasobami
i odpadami
w przedsiêbiorstwach

Maksymalny udzia³
Wk³ad ze Przewidywana
Alokacja Wk³ad ze
dofinansowania
wielkoœæ
œrodków
finansowa œrodków
w wydatkach
œrodków
unijnych publicznych
na
kwalifikowanych na
prywatnych
krajowych
na
dzia³anie
poziomie projektu
dzia³anie na dzia³anie na dzia³anie
ogó³em
[%]

100,00

30,00

10,05

59,95

Kod
interwencji

30%

44 – Gospodarka
odpadami
komunalnymi

4.3. Wsparcie dla
przedsiêbiorstw
w zakresie wdra¿ania
najlepszych dostêpnych
technik (BAT)

183,33

55,00

18,43

109,91

30%

48 – zintegrowany
system
zapobiegania
i kontroli
zanieczyszczeñ

4.6. Wsparcie dla
przedsiêbiorstw
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania
odpadów innych ni¿
komunalne

100,00

30,00

10,05

59,95

30%

44 – Gospodarka
odpadami
przemys³owymi

RAZEM

383,33

115,00

38,53

229,81

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, Narodowe Stra- tegiczne
Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegó³owy opis priorytetów; Wersja 3.2; Warszawa, 3 wrzeœnia 2009 r.

kacyjne (np. imprezy masowe, kampanie edukacyjne i promocyjne, itp.) maj¹ce zwiêkszyæ
œwiadomoœæ w zakresie potrzeb i w³aœciwych metod ochrony œrodowiska, tak¿e z zakresu
gospodarki odpadami. Na realizacjê tego dzia³ania przewidziano 10,56 mln euro. Dofinansowanie ze œrodków unijnych wyniesie 8,98 mln euro, a z publicznych œrodków krajowych
1,58 mln euro. Maksymalny udzia³ dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych okreœlony
zosta³ na poziomie 85–100%.

5.2. Regionalne Programy Operacyjne
Problematyka gospodarowania odpadami znajduje siê w ka¿dym z programów regionalnych. Podzia³ œrodków pomiêdzy regionalne programy operacyjne zosta³ dokonany na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów:
III – 80% tych œrodków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkañców w poszczególnych województwach.
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III – 10% œrodków dzielone jest proporcjonalnie do liczby mieszkañców w województwach,
w których œredni poziom PKB na mieszkañca w latach 2001–2003 by³ ni¿szy od 80%
œredniego poziomu na mieszkañca w kraju.
III – 10% œrodków wsparcia przeznaczone jest dla tych powiatów, w których œrednia stopa
bezrobocia w latach 2003–2005 przekracza³a 150% œredniej krajowej.
Przy takim za³o¿eniu najwiêksza pula œrodków unijnych zosta³a przekazana do województw
Polski wschodniej, które nale¿¹ do najbiedniejszych regionów UE oraz innych obszarów
charakteryzuj¹cych siê wysok¹ stop¹ bezrobocia (tab. 5.7).
Zadania, jakie bêd¹ realizowane w ramach gospodarki odpadami w regionalnych programach operacyjnych bazuj¹ na celach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz odpowiednich planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Szczegó³owy zakres przedsiêwziêæ, które mog¹ byæ dofinansowane w poszczególnych województwach przedstawiono
w tabeli 5.8.
Tabela 5.7
Podzia³ œrodków na poszczególne województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
[mln euro]
Lp.

Województwo

Œrodki z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

1.

dolnoœl¹skie

2.

kujawsko-pomorskie

3.

lubelskie

1 155,85

4.

lubuskie

439,17

5.

³ódzkie

1 006,38

6.

ma³opolskie

1 290,27

7.

mazowieckie

1 831,49

8.

opolskie

9.

podkarpackie

10.

podlaskie

636,21

11.

pomorskie

885,06

12.

œl¹skie

13.

œwiêtokrzyskie

14.

warmiñsko-mazurskie

1 036,54

15.

wielkopolskie

1 272,79

16.

zachodniopomorskie

1 213,15
951,01

427,15
1 136,31

1 712,98
725,81

835,44

Polska

16 555,61

ród³o: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
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Tabela 5.8
Przyk³adowe zadania bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ odpadami
w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2007–2013
Regionalne
Programy
Operacyjne

Zadania w gospodarce odpadami komunalnymi

1

2

Dolnoœl¹skie

1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa zak³adów unieszkodliwiania odpadów.
2. Zakup wyposa¿enia niezbêdnego do selektywnego zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych.
3. Dostosowanie istniej¹cych sk³adowisk odpadów do obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych
i unijnych.
4. Likwidacja „dzikich wysypisk œmieci”.
5. Rekultywacja wy³¹czonych z eksploatacji sk³adowisk/wysypisk odpadów komunalnych i innych
szczególnie zagra¿aj¹cych œrodowisku.
6. Przedsiêwziêcia zwi¹zane z wykorzystaniem sk³adowisk odpadów dla pozyskania
alternatywnych Ÿróde³ energii np. biogazu.
8. Przedsiêwziêcia z zakresu wspó³pracy miêdzynarodowej i miêdzyregionalnej (m.in. seminaria,
konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doœwiadczeñ.

1. Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, w tym selektywna
zbiórka odpadów, odbiór segregowanych odpadów, odzysk surowców wtórnych, recykling,
unieszkodliwianie).
2. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym szczególnie
Kujawskoniebezpiecznych.
-pomorskie 3. Budowa instalacji zwi¹zanych z odzyskiem odpadów w procesach innych ni¿ sk³adowanie.
4. Modernizacja sk³adowisk odpadów.
5. Rekultywacja lub likwidacja sk³adowisk odpadów.
6. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawieraj¹cych azbest oraz innych odpadów
niebezpiecznych z obiektów i sieci us³ug publicznych.
Lubelskie

1. Projekty w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów.
2. Projekty dotycz¹ce rekultywacji i/lub likwidacji sk³adowisk odpadów oraz rekultywacji na cele
œrodowiskowe obszarów zdegradowanych.

Lubuskie

1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej
utylizacji odpadów.
3. Budowa kwater w przypadku, gdy jest to konieczne dla zapewnienia w³aœciwego
funkcjonowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Modernizacja istniej¹cych sk³adowisk pod k¹tem dostosowania do obowi¹zuj¹cych wymogów.
5. Budowa i modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania, wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych, odpadów: niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych,
pou¿ytkowych, opakowaniowych, substancji kontrolowanych.
6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
7. Rekultywacja terenów zdegradowanych i sk³adowisk.

£ódzkie

1.
2.
3.
4.

Organizacja lub reorganizacja systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Budowa lub przebudowa instalacji do segregacji odpadów komunalnych.
Budowa lub przebudowa instalacji do odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych.
Budowa lub przebudowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach
innych ni¿ sk³adowanie.
5. Budowa lub przebudowa instalacji do termicznego przekszta³cania odpadów komunalnych
lub zawieraj¹cych azbest z odzyskiem/uzyskiem energii.
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1

2

£ódzkie

6. Budowa specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku, unieszkodliwiania
lub suszenia osadów œciekowych (np. poprzez termiczne przekszta³canie, „mokre utlenianie”).
7. Demonta¿ z budynków mieszkalnych, gospodarczych lub obiektów u¿ytecznoœci publicznej
elementów zawieraj¹cych azbest i ich unieszkodliwianie.
8. Budowa sk³adowisk azbestowych lub wydzielonych kwater na sk³adowiskach celem
unieszkodliwiania azbestu.
9. Rekultywacja zamkniêtych sk³adowisk odpadów komunalnych z uwzglêdnieniem odpadów
z sektora gospodarczego oraz odpadów niebezpiecznych, wchodz¹cych w strumieñ odpadów
komunalnych.
10. Likwidacja mogilników (w tym prowadzenie monitoringu terenów ska¿onych
po likwidacji mogilników lub przeprowadzenie ich rekultywacji).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ma³opolskie

Budowa i rozbudowa sortowni odpadów.
Budowa i rozbudowa kompostowni odpadów.
Budowa stacji demonta¿u odpadów wielkogabarytowych.
Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przekszta³cania odpadów.
Modernizacja istniej¹cych sk³adowisk odpadów komunalnych.
Zamykanie i rekultywacja sk³adowisk odpadów komunalnych.
Organizacja i wdra¿anie systemów selektywnej zbiórki odpadów.
Organizacja gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Realizacja gminnych i powiatowych programów usuwania azbestu jako dokumentów
odrêbnych lub stanowi¹cych czêœæ planów gospodarki odpadami.
10. Likwidacja dzikich wysypisk i mogilników.

Mazowieckie

1. Tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych
i przemys³owych.
3. Recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zak³adów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
4. Budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przekszta³cania odpadów
komunalnych z odzyskiem energii.
5. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawieraj¹cych azbest lub/oraz usuwanie azbestu
z budynków u¿ytecznoœci publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania
odpadów.
6. Budowa sk³adowisk odpadów niebezpiecznych.
7. Projekty zmierzaj¹ce do likwidacji istniej¹cych sk³adowisk wraz z unieszkodliwianiem ich
zawartoœci (w tym mogilników), równie¿ „dzikich wysypisk œmieci”.
8. Dostosowanie istniej¹cych sk³adowisk odpadów do obowi¹zuj¹cych przepisów.

Opolskie

1. Budowa, przebudowa, remont obiektów budowlanych oraz zakup lub modernizacja urz¹dzeñ do
odprowadzania, oczyszczania i przesy³u œcieków oraz przesy³u wody, tj.: sieci kanalizacji
sanitarnej, oczyszczalni œcieków, sieci wodoci¹gowej i innych urz¹dzeñ wodno-œciekowych
zmniejszaj¹cych negatywne oddzia³ywanie zanieczyszczeñ na œrodowisko.
2. Rozbudowanie i doskonalenie systemu monitoringu wód podziemnych poprzez zakup urz¹dzeñ
i niezbêdnego wyposa¿enia.
3. Zamkniêcie i rekultywacja sk³adowisk odpadów, b¹dŸ ich czêœci.
4. Budowa nowego sk³adowiska o zasiêgu regionalnym (albo rozbudowa istniej¹cych o dodatkowe
kwatery) na wyroby zawieraj¹ce azbest.
5. Instalacje (budowa obiektów lub zakup urz¹dzeñ) s³u¿¹ce do przetwarzania i wykorzystywania
odpadów (w tym kompostownie) oraz likwidacji i neutralizacji z³o¿onych odpadów
zagra¿aj¹cych œrodowisku (w tym instalacje recyklingu, instalacje wykorzystuj¹ce gaz
sk³adowiskowy).
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1

2

Opolskie

6. Zwiêkszenie zasiêgu oddzia³ywania istniej¹cych systemów segregacji odpadów poprzez zakup
nowych urz¹dzeñ i wyposa¿enia (np. pojemników na odpady).
7. Budowa obiektów lub zakup urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad systemów zbiórki odpadów
ze strumienia odpadów komunalnych.

Podkarpackie

1. Roboty budowlane i/lub wyposa¿enie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
2. Roboty budowlane i/lub wyposa¿enie obiektów przekszta³cania odpadów w celu odzysku
i/lub unieszkodliwienia odpadów.
3. Budowa nowych sk³adowisk.

Podlaskie

1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami (np.: budowa miêdzygminnych
sortowni, kompostowni, obiektów koñcowej utylizacji odpadów: zak³adów
mechaniczno-biologicznych, spalarni, wysypisk jako najmniej preferowanych).
2. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, sk³adowisk
jako elementu zak³adu zagospodarowania odpadów, instalacji umo¿liwiaj¹cych przygotowanie
odpadów do odzysku, recyklingu, instalacji do termicznego przekszta³cania odpadów
z odzyskiem energii.
3. Uzupe³nianie istniej¹cych systemów gospodarki odpadami o wszystkie konieczne elementy
dla osi¹gniêcia kompleksowoœci.
4. Dostosowanie istniej¹cych sk³adowisk odpadów do obowi¹zuj¹cych przepisów.
5. Budowa, przebudowa spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów poszpitalnych.
6. Budowa, rekultywacja, likwidacja sk³adowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
7. Zakup urz¹dzeñ, instalacji i wyposa¿enia do segregacji odpadów.
8. Budowa, przebudowa miejsc utylizacji opakowañ i nieu¿ytych œrodków ochrony roœlin.
9. Likwidacja dzikich wysypisk œmieci.

1. Budowa i rozbudowa regionalnych zak³adów zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym
takich ich elementów jak: stacje prze³adunkowe odpadów, instalacje do odzysku lub recyklingu,
systemy selektywnego zbierania odpadów.
Pomorskie 2. Rekultywacja nieczynnych sk³adowisk odpadów, w tym sk³adowisk odpadów niebezpiecznych.
3. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, odpadów medycznych
i weterynaryjnych oraz odpadów zawieraj¹cych azbest wraz z systemami ich zbiórki.

Œl¹skie

1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcj¹ promocyjno-edukacyjn¹.
2. Budowa i rozwój zak³adów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyj¹tkiem sk³adowisk
odpadów).
3. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawieraj¹cych azbest, a tak¿e usuwanie azbestu
z budynków u¿ytecznoœci publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania
odpadów.
4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja sk³adowisk odpadów, w tym dzikich
wysypisk na cele przyrodnicze.

Œwiêtokrzyskie

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja regionalnych zak³adów gospodarki odpadami, instalacji
do segregacji, unieszkodliwiania i odzysku odpadów (w tym tak¿e akcje promocyjne
jako element ca³ego projektu) – obs³uguj¹ce od 100 tys. do 150 tys. mieszkañców.
2. Modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych.
3. Rekultywacja sk³adowisk odpadów i terenów poprzemys³owych – projekty o wartoœci kosztów
kwalifikowanych do 20 mln z³.
4. Modernizacja i rozbudowa zak³adów gospodarki odpadami (w tym: instalacji do segregacji,
unieszkodliwiania i odzysku odpadów) obs³uguj¹cych od 80 tys. do 100 tys. mieszkañców,
a tak¿e akcje promocyjne jako element ca³ego projektu.
5. Likwidacja dzikich wysypisk.
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1

2

1. Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. poprzez wdra¿anie
segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowê: punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, sk³adowisk jako elementów zak³adu zagospodarowania odpadów,
instalacji umo¿liwiaj¹cych przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub
unieszkodliwiania itp.).
Warmiñsko-mazurskie 2. Projekty polegaj¹ce na likwidacji zagro¿eñ wynikaj¹cych ze sk³adowania odpadów
i dostosowanie istniej¹cych sk³adowisk odpadów do obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in. poprzez
rekultywacjê sk³adowisk, wdra¿anie segregacji, unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów
niebezpiecznych itp.).
3. Budowa i modernizacja instalacji do unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów komunalnych
z odzyskiem energii.

Wielkopolskie

1. Projekty dotycz¹ce tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami obejmuj¹ce:
u instalacjê sortowania zmieszanych odpadów komunalnych,
u instalacjê mechaniczno-biologicznego przekszta³cenia odpadów komunalnych
wraz z instalacj¹ kompostowania odpadów zielonych,
u sk³adowisko / kwaterê zgodne z pozwoleniem zintegrowanym,
u instalacjê odzysku odpadów,
u punkty prze³adunkowe odpadów,
u punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO),
u system selektywnej zbiorki odpadów w tym edukacjê mieszkañców,
u instalacjê unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wy³¹czonych ze strumienia odpadów
komunalnych,
u rekultywacjê sk³adowisk przewidzianych do zamkniêcia na obszarze objêtym systemem.
2. Projekty s³u¿¹ce uzupe³nieniu istniej¹cych systemów gospodarki odpadami o wszystkie
niezbêdne dla osi¹gniêcia kompleksowoœci elementy, w szczególnoœci:
u projekty s³u¿¹ce recyklingowi odpadów
u (w tym budowa i rozwój zak³adów odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
u projekty dotycz¹ce selektywnej zbiórki odpadów
u (w tym tak¿e akcje promocyjne jako element wiêkszego projektu),
u projekty dotycz¹ce organizacji systemu zbiórki i unieszkodliwiania
u odpadów niebezpiecznych wy³¹czonych ze strumienia odpadów komunalnych,
u projekty dotycz¹ce budowy nowych, modernizacji istniej¹cych i rekultywacji
u wyeksploatowanych sk³adowisk odpadów.

Operacje maj¹ce na celu rozwój gospodarki odpadami (w tym komunalnymi i przemys³owymi)
przyjaznej dla œrodowiska oraz dostosowanej do obowi¹zuj¹cych przepisów, obejmuj¹ce roboty
oraz wyposa¿enie w œrodki i zasoby z zakresu:
u systemów, infrastruktury i urz¹dzeñ s³u¿¹cych gromadzeniu/sk³adowaniu, unieszkodliwianiu,
Zachodniou utylizacji i zagospodarowaniu, odzyskiwaniu (w tym recycling) oraz ewidencjonowaniu
pomorskie
u odpadów (w tym pou¿ytkowych i niebezpiecznych) oraz osadów poœciekowych,
u systemów, infrastruktury i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczaniu iloœci wytwarzanych odpadów,
u ograniczeniu zu¿ycia zasobów naturalnych (w tym Ÿróde³ energii) i materia³ów,
u zmian technologii s³u¿¹cych zmniejszeniu zapotrzebowania na energiê, wodê oraz surowce
u naturalne, zastêpowaniu surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów.

W ramach realizowanych regionalnych programów operacyjnych na dzia³ania z zakresu gospodarki odpadami przeznaczonych zostanie blisko 370 mln euro, z czego ponad 273 mln euro
bêdzie pochodzi³o z EFRR. Województwami o najwiêkszym dofinansowaniu ze œrodków unijnych na gospodarkê odpadami s¹: lubelskie (34,67 mln euro), mazowieckie (31,43 mln euro)
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i œl¹skie (30,00 mln euro). Najmniejsze œrodki z EFRR zostan¹ przeznaczone dla województwa:
lubuskiego (1,46 mln euro), œwiêtokrzyskiego (2,92 mln Euro) oraz w opolskiego (3,07 mln euro)
(rys. 5.2).

Rys. 5.2. Nak³ady z EFRR na gospodarkê odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2007–2013
[mln euro]
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych

Dostêpne œrodki na gospodarkê odpadami w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w uk³adzie województw przedstawiono w tabeli 5.9.
Œredni poziom œrodków kierowanych dla gospodarki odpadami w ramach regionalnych
programów operacyjnych to 23,2 mln euro alokacji finansowej ogó³em, w tym dofinansowania
17,1 mln euro.

5.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kolejny program, w którym znalaz³a siê tematyka odpadów to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udzielana w nim pomoc finansowa bêdzie kierowana na realizacjê przedsiêwziêæ na obszarach wiejskich w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji, wywozu
odpadów komunalnych. Maksymalna wysokoœæ pomocy na realizacjê takiego projektu w jednej
gminie nie mo¿e przekroczyæ 200 tys. z³ (51 232,1 euro). Na realizacjê zadania zosta³o
zaprogramowane 1471,44 mln euro. Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji czêœci kosztów
kwalifikowanych (75%). Wymagany wk³ad œrodków krajowych wynosi 25% kosztu kwalifikowanego. Zadanie to zosta³o wpisane w dzia³anie Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci
wiejskiej (Priorytet 3 Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej).
W ramach tego samego priorytetu poœrednio bêd¹ tak¿e wspierane przedsiêwziêcia odpadowe
w dzia³aniach: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw i Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej. W ramach dzia³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw pomoc
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Tabela 5.9
Alokacja finansowa na gospodarkê odpadami w poszczególnych dzia³aniach
w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2007–2013 [mln euro]

Lp.

Województwo

1.

Dolnoœl¹skie

2.

Alokacja finansowa Dofinansowanie ze œrodków
unijnych na dzia³anie
na dzia³anie ogó³em
[mln euro]
[mln euro]

Dzia³anie
4.1. Gospodarka odpadami

23,55

20,02

Kujawsko-Pomorskie 2.2. Gospodarka odpadami

28,19

23,96

3.

Lubelskie

6.1. Ochrona i kszta³towanie
6.1. œrodowiska

40,79

34,67

4.

Lubuskie

3.1. Rozwój i modernizacja
6.1. infrastruktury ochrony œrodowiska
6.1. przyrodniczego

1,72

1,46

5.

£ódzkie

2.2. Gospodarka odpadami

30,19

25,66

6.

Ma³opolskie

7.3. Gospodarka odpadami

17,66

15,01

7.

Mazowieckie

4.2. Ochrona powierzchni ziemi

36,98

31,43

8.

Opolskie

4.1. Infrastruktura wodno-œciekowa
6.1. i gospodarka odpadami

3,61

3,07

9.

Podkarpackie

4.1. Infrastruktura ochrony œrodowiska

20,02

17,02

17,82

15,15

10.

Podlaskie

5.1.
6.1.
5.2.
6.1.

11.

Pomorskie

5.1. Gospodarka odpadami

22,13

15,48

12.

Œl¹skie

5.2. Gospodarka odpadami

38,46

30,00

4.1.
6.1.
4.2.
6.1.
6.1.

Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony œrodowiska i energetycznej
Rozwój systemów lokalnej
infrastruktury ochrony œrodowiska
i energetycznej

3,44

2,92

14,42

11,54

20,19

17,16

10,67

9,07

370,29

273,62

13.

Œwiêtokrzyskie

Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony œrodowiska
Rozwój lokalnej infrastruktury
ochrony œrodowiska

14.

Warmiñsko-Mazurskie

6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji
6.1. œrodowiska poprzez budowê,
6.1. rozbudowê i modernizacjê
6.1. infrastruktury ochrony œrodowiska;
Poddzia³anie 6.1.1 Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi

15.

Wielkopolskie

3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami
6.1. i ochrona powierzchni ziemi

16.

Zachodniopomorskie 4.2. Gospodarka odpadami
RAZEM

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych.
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udzielana jest na tworzenie lub rozwój mikroprzedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych w zakresie m.in.
us³ug komunalnych. Podobnie w dzia³aniu Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej
dofinansowywanie bêdzie przeznaczone na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i ma³¿onków rolników, dzia³alnoœci nierolniczej lub zwi¹zanej z rolnictwem np.
w zakresie us³ug komunalnych. Zaproponowane dzia³ania mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju
infrastruktury gospodarowania odpadami.

5.4. Programy wspó³pracy przygranicznej
oraz wspó³pracy transnarodowej
Oprócz przedstawionych powy¿ej programów projekty dotycz¹ce gospodarki odpadami
bêd¹ realizowane równie¿ w programach wspó³pracy przygranicznej i transnarodowej. Zgodnie
z przyjêtymi liniami demarkacyjnymi bezpoœrednie wsparcie na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami dotyczy szeœciu programów (tab. 5.10).
Najwiêksze nak³ady na gospodarkê odpadami zaproponowano w ramach wspó³pracy transgranicznej: regionu Morza Ba³tyckiego (4,6 mln euro) oraz Europy Œrodkowej (3,91 mln euro)
(rys. 5.3).
Tabela 5.10
Wykaz zadañ bezpoœrednio zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami w programach wspó³pracy
przygranicznej oraz transnarodowej w latach 2007–2013
Lp.

Program

Zadania

1.

Republika Czeska–
–Rzeczpospolita Polska

Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury ochrony
œrodowiska (gospodarka odpadami)

2.

Meklemburgia Pomorze Przednie/
Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska

Dzia³ania na rzecz poprawy ochrony œrodowiska poprzez m.in.:
wspó³pracê instytucjonaln¹ w zakresie gospodarki odpadami

3.

Rzeczpospolita Polska–
–Republika S³owacka

Budowa transgranicznej infrastruktury
np. w dziedzinie gospodarki odpadami

Po³udniowy Ba³tyk

Przygotowywanie i realizacja projektów pilota¿owych na ma³¹
skalê w zakresie nowoczesnego zagospodarowywania odpadów,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na œrodowiskowe punkty
zapalne na obszarach przybrze¿nych

Region Morza Ba³tyckiego

Wsparcie operacji maj¹cych na celu ograniczenie iloœci
zanieczyszczeñ dostaj¹cych siê do Morza Ba³tyckiego
i ograniczenie wp³ywów zanieczyszczeñ na œrodowisko
morskie m.in. poprzez realizacjê projektów zwi¹zanych
z gospodark¹ odpadami

Europa Œrodkowa

Wspieranie miejskich i regionalnych technologii
(np. zagospodarowanie odpadów) i opracowanie
zintegrowanych systemów zarz¹dzania œrodowiskiem
i wprowadzenie przyjaznych œrodowisku praktyk
(np. zagospodarowanie odpadów)

4.

5.

6.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Programu wspó³pracy przygranicznej i transnarodowej 2007–2013.
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4,6

3,91

Rys. 5.3. Alokacja finansowa na dzia³ania bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ odpadami [mln euro]
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Programów Wspó³pracy Transgranicznej.

Ca³kowite nak³ady na gospodarkê odpadami zaprogramowane w ramach programów operacyjnych realizuj¹cych cel 3 Europejska Wspó³praca Terytorialna – z pominiêciem trzech
programów24 – nale¿y szacowaæ (przy poziomie wspó³finansowania 80–85%) na 14,36 mln
euro. W pozosta³ych programach wspó³pracy przygranicznej, tj.: Polska-Niemcy (woj. lubuskie – Brandenburgia), Polska-Niemcy (woj. lubuskie i dolnoœl¹skie – Saksonia), Polska-Litwa
pojawiaj¹ siê propozycje realizacji zadañ dotycz¹cych gospodarki odpadami komunalnymi
(np. poprawa jakoœci zarz¹dzania odpadami), ale bez wyszczególnienia wielkoœci œrodków
pieniê¿nych (brak kodu interwencji – 44).
Podobnie jednak, jak w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich œrodki te nale¿y
traktowaæ jako uzupe³niaj¹ce Ÿród³o finansowania przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki odpadami. Wynika to m.in. z: ograniczeñ terytorialnych realizacji przedsiêwziêæ oraz nieznacznych
œrodków finansowych kierowanych na realizacjê programów.
Dostêpne œrodki pochodz¹ce z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci stwarzaj¹
du¿¹ szansê dla rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Wskazane dzia³ania s¹
szczególnie istotne i wa¿ne. Efekty ich podejmowania s¹ dwup³aszczyznowe. Z jednej strony
pozwalaj¹ ograniczyæ masê powstaj¹cych odpadów i koszty ponoszone na rzecz ich zagospodarowania, z drugiej przyczyniaj¹ siê do ochrony zasobów naturalnych. Na najwiêksze
wsparcie mog¹ liczyæ w ramach gospodarki odpadami instytucje publiczne oraz przedsiêbiorstwa w PO IiŒ. Bior¹c pod uwagê wskazane dzia³ania z priorytetów 2 i 4 na tego typu
inwestycje zostan¹ przeznaczone kwoty rzêdu 1 813,61 mln euro, w tym dofinansowanie
1330,74 mln euro. Du¿y kapita³ przewidziano tak¿e w programach regionalnych, jednak jego
wartoœæ w poszczególnych województwach jest zró¿nicowana. Najwiêcej œrodków na gospodarkê odpadami przeznacz¹ województwa: lubelskie, mazowieckie i œl¹skie. Natomiast najmniejsz¹ alokacjê finansow¹ przewidziano w województwie lubuskim, œwiêtokrzyskim oraz
opolskim. £¹czna suma œrodków w operacyjnych programach regionalnych to 370,29 mln euro,
24 Programy wspó³pracy przygranicznej: Polska-Niemcy (woj. lubuskie – Brandenburgia), Polska-Niemcy
(woj. lubuskie i dolnoœl¹skie – Saksonia), Polska-Litwa.
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w tym z dofinansowania 273,62 mln euro. Pozosta³e wymienione programy wp³ywaj¹ na
przedsiêwziêcia dotycz¹ce gospodarki odpadami w sposób poœredni.
Doœwiadczenia lat ubieg³ych (2004–2006) nie budz¹ w¹tpliwoœci, ¿e œrodki te zostan¹
racjonalnie wykorzystane. W¹tpliwoœæ mo¿e budziæ natomiast sposób efektywnoœci ich wykorzystania, tzn. czy zostan¹ przeznaczone na w³aœciwe, a nie przypadkowe zadania maj¹ce na
celu poprawê oraz dostosowanie siê do wymogów UE w ochronie œrodowiska. Obecna sytuacja
gospodarcza ma du¿y wp³yw na realizowane inwestycje w zakresie ochrony œrodowiska, w tym
równie¿ w gospodarce odpadami zarówno w przypadku podmiotów publicznych jak i prywatnych. Ogólny kryzys gospodarczy i obserwowany spadek dochodów w pierwszej kolejnoœci
powoduje ograniczenie inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, które bêd¹ realizowane
tylko z pozosta³ych wolnych œrodków. Zaproponowane zasady wspó³finansowania projektów
ze œrodków unijnych mog¹ spowodowaæ ograniczenie w pierwszej kolejnoœci przedsiêwziêæ
realizowanych przez podmioty prywatne. Ich dofinansowanie kszta³tuje siê na poziomie 30%,
co powoduje, ¿e pozosta³e 70% musz¹ pokryæ z w³asnych œrodków lub kredytu, co w warunkach
kryzysu mo¿e stanowiæ istotn¹ barierê. Lepsza sytuacja wystêpuje w przypadku sektora publicznego, który mo¿e liczyæ na dofinansowanie do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
a pozosta³e 35% ze œrodków bud¿etowych, które s¹ w dobie kryzysu ograniczone.
Nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê zagro¿enia w zakresie wykorzystania 1,2 mld euro
z Funduszu Spójnoœci przewidzianych na realizacjê dzia³ania 2.1 PO IiŒ oraz 289 mln euro
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na regionalne programy operacyjne. Istniej¹
powa¿ne w¹tpliwoœci, dotycz¹ce prawnej kwalifikacji wsparcia udzielanego w ramach finansowania projektów samorz¹dowych w gospodarce odpadami (dzia³anie 2.1 PO IiŒ, odpowiednie dzia³ania RPO)25. Bez rozstrzygniêcia tej kwestii niemo¿liwe jest rozpoczêcie procesu
wydatkowania œrodków przeznaczonych na samorz¹dowe projekty odpadowe. W celu eliminacji tych zagro¿eñ powo³ano miêdzyresortow¹ grupê robocz¹ przygotowuj¹c¹ kompleksow¹
reformê systemu gospodarki odpadami komunalnymi – „Za³o¿enia nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi”. Na podstawie powy¿szego dokumentu miêdzyresortowa grupa
robocza opracowa³a „Za³o¿enia do projektu ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
oraz zmianie niektórych ustaw”. Zosta³y one poddane konsultacjom spo³ecznym, a nastêpnie
uzgodnieniom miêdzyresortowym, które zakoñczono 9 stycznia 2009 r. Obecnie dokument ten
winien trafiæ do Komisji Trójstronnej, a nastêpnie zostaæ przedstawiony na Komitecie Europejskim Rady Ministrów.
Rozwi¹zania zaproponowane w przygotowanej reformie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymusz¹26:
w zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi w systemach regionalnych,
w zainteresowanie inwestorów prywatnych i publicznych du¿ymi inwestycjami infrastrukturalnymi w tej bran¿y,
w przyczyni¹ siê do wzrostu efektywnoœci ekonomicznej dla istniej¹cych i projektowanych
instalacji przetwarzania i utylizacji odpadów,
w istotne ograniczenia w deponowaniu odpadów komunalnych na sk³adowiskach (co jest
podstawowym problemem obecnego systemu),
25
26

Miku³a J., Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie polskich dokumentów strategicznych, Kielce 2009.
jw.
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w wprowadzenie nowego systemu op³at, zmniejszaj¹cych zainteresowanie przedsiêbiorców prywatnych zajmuj¹cych siê transportem odpadów ich wo¿eniem po kraju oraz
manipulacjami przy rozliczaniach finansowych.
W celu wyeliminowania niepewnoœci prawnej w zakresie kwalifikacji wsparcia w okresie
przejœciowym (do czasu przeprowadzenia zmian ustawowych dotycz¹cych gospodarki odpadami komunalnymi) opracowany zosta³ projekt „Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania
z programów operacyjnych podmiotów realizuj¹cych obowi¹zek œwiadczenia us³ug publicznych
w ramach zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego w gospodarce odpadami”, który
przekazano do zaopiniowania KE. Zgodnie z tymi Wytycznymi, udzielanie dofinansowania
dla samorz¹dowych projektów odpadowych bêdzie kwalifikowane nie jako pomoc publiczna
w rozumieniu art. 87 Traktatu o ustanowieniu Unii Europejskiej, lecz jako rekompensata
za œwiadczenie us³ug w ogólnym interesie gospodarczym (art. 86 ust. 2 Traktatu).

6. ANALIZA KRYTERIÓW I ZALE¯NOŒCI
ISTNIEJ¥CYCH WSKANIKÓW
OCENY PROJEKTÓW W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMIG

Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, który bêdzie kompleksowo rozwi¹zywa³ problemy zwi¹zane ze zbiórk¹, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, a nastêpnie u³atwia³ podjêcie decyzji o jego wdro¿eniu wymaga uwzglêdnienia wielu
czynników technicznych, ekonomicznych, finansowych, œrodowiskowych, a tak¿e spo³ecznych.
Przy doborze tych czynników nale¿y wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœci spo³eczno-gospodarcze
i œrodowiskowe regionu, w którym bêdzie funkcjonowa³ kompleksowy system gospodarki
uwzglêdniaj¹cy wszystkie strumienie odpadów. Podjêcie decyzji o budowie poszczególnych
instalacji lub nawet ca³ych kompleksowych systemów gospodarki odpadami bardzo czêsto
wymaga od decydentów przeprowadzenia szczegó³owej oceny w celu wyboru optymalnego
rozwi¹zania. Zasadnicz¹ trudnoœci¹ w przeprowadzeniu takiej oceny jest znalezienie i oszacowanie odpowiednich kryteriów. Kryteria te powinny27:
w daæ siê zmierzyæ,
w opisywaæ w pe³ni funkcjonowanie ca³ego systemu gospodarki odpadami lub jego czêœci
np. instalacji.
Niejednokrotnie te dwie cechy wykluczaj¹ siê wzajemnie. Zdarza siê tak¿e, ¿e w pe³nym
opisie systemu znajduj¹ siê kryteria, które mo¿na opisaæ wy³¹cznie werbalnie. Nale¿y do nich
m.in. zmiana krajobrazu zwi¹zana np. z lokalizacj¹ inwestycji systemu gospodarki odpadami.
Zidentyfikowane, mo¿liwe do skwantyfikowania oraz sprowadzone do wspólnych jednostek
(czêsto poprzez poddanie ich dodatkowej ocenie przy u¿yciu wag przypisuj¹cych im odpowiednie rangi) kryteria mog¹ byæ podstaw¹ do porównywania i wyboru do wdro¿enia systemu
czy inwestycji w gospodarce odpadami. Bardzo istotne jest zatem, aby kryteria opisuj¹ce
system gospodarki odpadami by³y wartoœciami ³atwymi do zmierzenia. Istot¹ jest nie tylko
identyfikacja kryteriów, ale i ich w³aœciwy dobór. Powinny one bowiem uwzglêdniaæ wszystkie
czynniki dotycz¹ce danej technologii lub systemu gospodarki odpadami. Sposób doboru kryteriów powinien byæ zgodny z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, czyli integruj¹cy uwarunkowania œrodowiskowe, ekonomiczne i spo³eczne. Dla prawid³owego i skutecznego dzia³ania
gospodarki odpadami poszczególne jej sk³adowe elementy musz¹ tworzyæ ca³oœæ, aby zreG

Autor: mgr Renata Koneczna – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ Strategicznych

27 Generowicz A., Koneczna R., Kryteria oceny projektów inwestycyjnych w gospodarce odpadami, Odpady
w XXI wieku, Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2009.
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alizowaæ w pe³ni planowane zadania techniczne tzn. redukcjê strumienia odpadów poprzez jego
przetworzenie w sposób maksymalnie minimalizuj¹cy negatywny wp³yw na œrodowisko. Model
techniczny jest opracowywany najczêœciej przez projektantów i technologów z uwzglêdnieniem
przewidywanego strumienia i struktury odpadów. Projektuje siê wiêc systemy zbiórki, transportu, odzysku i recyklingu odpadów i odzyskanych surowców wtórnych, a tak¿e ich unieszkodliwiania bezpiecznego dla œrodowiska. Istotnym elementem, który trzeba wzi¹æ pod uwagê
jest system bezpiecznie dzia³aj¹cy w œrodowisku danego regionu, w którym jest zlokalizowany.
Dodatkowo powinny byæ uwzglêdnione uwarunkowania ekonomiczne, wyra¿one nak³adami
inwestycyjnymi i kosztami eksploatacji projektowanej inwestycji w ca³ym cyklu jej ¿ycia.
Niezmiernie istotnym, przy lokalizowaniu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, jest
czynnik spo³eczny, wyra¿ony najczêœciej akceptacj¹ dla planowanej technologii, inwestycji lub
systemu gospodarki odpadami.
System gospodarki odpadami charakteryzuje siê z³o¿on¹ struktur¹ i dlatego nie powinien
byæ traktowany wy³¹cznie jako technologia, ale pewien kompleks podlegaj¹cy wielop³aszczyznowej ocenie z uwzglêdnieniem aspektów:
w ekonomicznych,
w œrodowiskowych,
w technicznych,
w spo³ecznych.
W tabeli 6.1 zaproponowano i pogrupowano kryteria oraz sposoby ich oceny dla wprowadzanych rozwi¹zañ w gospodarce odpadami komunalnymi.
Z punktu widzenia doboru kryteriów dla oceny systemu gospodarki odpadami istotne
znaczenie maj¹ wszystkie wymienione aspekty, ale przy wprowadzaniu proponowanego rozwi¹zania technicznego projektu inwestycyjnego konieczna jest w pierwszej kolejnoœci ocena
jego efektywnoœci ekonomicznej i finansowej, z uwzglêdnieniem wszystkich elementów tworz¹cych koszty w cyklu ¿ycia inwestycji. Wynika to z faktu, i¿ w du¿ej czêœci koszty wprowadzanych rozwi¹zañ bêd¹ pokrywane z op³at ponoszonych przez mieszkañców danego
regionu. Zdarza siê niejednokrotnie nawet tak, ¿e kryteria ekonomiczne i finansowa op³acalnoœæ
systemu gospodarki odpadami s¹ kryteriami kluczowymi (decyduj¹cymi) dla ostatecznego
podjêcia decyzji.
Kryteria, jakie ujêto w Programach Operacyjnych, nie zak³adaj¹ kompleksowych ocen
systemu gospodarki odpadami. Ponadto ka¿dy z programów operacyjnych ma swoje wytyczne
i oceny oraz przypisane im maksymalne wagi punktowe. Cech¹ wspóln¹ wszystkich dzia³añ
realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci s¹ tryby wyboru projektu oraz
podzia³ ocen klasyfikacji projektów na ocenê formaln¹ i merytoryczn¹.
Stosowane s¹ trzy tryby wyboru projektów:
w tryb indywidualny (stosowany do projektów ujêtych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych),
w tryb systemowy (ma zastosowanie do projektów wytypowanych np. przez Ministra
Zdrowia),
w tryb konkursowy (u¿ywany do projektów wybieranych w ramach konkursów).
Po zakwalifikowaniu projektu do odpowiedniego trybu stosowane s¹ nastêpuj¹ce kryteria
oceny, tj. formalne, merytoryczne I oraz merytoryczne II stopnia, a mog¹ byæ tak¿e kryteria dostêpu np. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko (PO IiŒ) Dzia³ania
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Tabela 6.1
Kryteria oceny proponowanych rozwi¹zañ systemowych i inwestycyjnych
w gospodarce odpadami komunalnymi
Grupy
kryteriów

Ekonomiczne

Kryteria

Sposób oceny
(miara)

1. Pe³ne miesiêczne œrednie obci¹¿enie finansowe przypadaj¹ce na
1 mieszkañca

[PLN/M]

2. Wielkoœæ przychodu wynikaj¹ca z funkcjonowania inwestycji

[PLN/rok]

3. Op³ata za unieszkodliwianie 1 Mg odpadów z uwzglêdnieniem kar
za niedotrzymanie standardów

[PLN/rok]

4. Wysokoœæ kosztów kompromisu spo³ecznego

[PLN]

1. Ocena wp³ywu systemu na œrodowisko, w tym na:
1.1. powietrze atmosferyczne:
1.2. wody powierzchniowe i podziemne
Ekologiczne

1.3. gleby
1.4. akustykê

Ocena ekspercka
np. na podstawie
LCA, OOŒ, EPE,
EPP, EOA, RA,
CBA, ETP*

1.5. zu¿ycie energii
1.6. wykorzystanie powierzchni ziemi
1. Zmniejszenie strumienia odpadów

[%],[tys.Mg/rok]

2. Iloœæ powstaj¹cych z odpadów produktów np. surowców wtórnych,
kompostu czy energii

[Mg]

Techniczne
3. Niezawodnoœæ technologii/inwestycji

Ocena ekspercka

4. Mo¿liwoœæ rozbudowy technologii/inwestycji
(np. zwiêkszenie wydajnoœci instalacji)

Ocena ekspercka

1. Stopieñ akceptacji spo³ecznej

[%] (ankietyzacja)

2. Mo¿liwoœci tworzenia nowych miejsc pracy
Spo³eczno-polityczne

Inne

3. Regionalnoœæ i perspektywicznoœæ rozwi¹zania

Iloœæ osób
Ocena ekspercka

4. Mo¿liwoœæ konfliktów spo³ecznych

[%] (ankietyzacja)

5. Uwarunkowania polityczne

[%] (ankietyzacja)

1. Zgodnoœæ planu zagospodarowania terenu z KPGO i WPGO

Ocena ekspercka

2. Zgodnoœæ z dyrektywami UE i przepisami prawa polskiego

Ocena ekspercka

3. Specyficzne uwarunkowania regionu lub technologii

Ocena ekspercka

* LCA – ocena cyklu ¿ycia, OOŒ – ocena oddzia³ywania na œrodowisko, EPE – ocena efektów dzia³alnoœci
œrodowiskowej, EPP – charakterystyka ekologiczna produktu, EOA – ocena opcji ekologicznych, RA – ocena ryzyka,
CBA – analiza kosztów i korzyœci, ETP – analiza charakterystyki ekologicznej technologii.
ród³o: Generowicz A., Koneczna R., Kryteria oceny projektów inwestycyjnych w gospodarce odpadami, Odpady
w XXI wieku, Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2009.
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od 4.2 do 4.628. Podstawowe kryteria formalne dotycz¹ wszystkich projektów w programach
dofinansowywanych ze œrodków unijnych. Ocena polega na sprawdzeniu z³o¿onej dokumentacji np. obowi¹zuj¹cy formularz w wyznaczonym terminie z kompletem wymaganych
za³¹czników i odpowiednim strategicznym charakterem itp.29. Stosuje siê przy tym zasadê
„TAK/NIE” lub „0/1”. Nie spe³nienie jednego z wymienionych kryteriów powoduje, ¿e projekt jest odrzucany lub Wnioskodawca ma mo¿liwoœæ jednokrotnej poprawy wskazanych
b³êdów. W tabeli 6.2 zestawiono wymagane kryteria formalne dla wybranych programów
operacyjnych.
W niektórych dzia³aniach wymagane s¹ dodatkowe kryteria formalne np. w PO IiŒ Dzia³anie 2.1, które oceniaj¹:
w zgodnoœæ z krajowym oraz w³aœciwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami
(oba warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie),
w gotowoœæ techniczn¹ projektu do realizacji np. zgodnoœæ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
w liczebnoœæ odbiorców projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (minimalnie 150 tys. mieszkañców)
lub kryteria (oceny) kwalifikowalnoœci projektu np. w Programie Operacyjnym Wspó³pracy
Transgranicznej Polska–S³owacja (sprawdza siê i weryfikuje kwalifikowalnoœæ: obszaru, kosztów i wnioskodawcy w œwietle zapisów programu).
Oceny merytoryczne w poszczególnych dzia³aniach dotycz¹cych gospodarki odpadami
zasadniczo ró¿ni¹ siê od siebie. Bardzo szczegó³ow¹ punktacjê zaprezentowano w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko (PO IiŒ) np. w Dzia³aniu 2.1 Kompleksowe przedsiêwziêcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych, gdzie przewiduje siê 6 kryteriów oceniaj¹cych wybór projektów.
Wnioskodawca mo¿e otrzymaæ maksymalnie 77 punktów. Dodatkowe punkty mo¿e otrzymaæ,
je¿eli projekt dotyczy instalacji do termicznego przekszta³cania odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Analizowany jest równie¿ stopieñ przygotowania projektu do przedsiêwziêcia
(max. punktacja – 14) oraz gotowoœæ projektu do realizacji (max. punktacja – 16) (tab. 6.3).
W Dzia³aniu 2.1 wymagane s¹ tak¿e kryteria merytoryczne II stopnia, które dotycz¹ przede
wszystkim poprawnoœci z³o¿onej dokumentacji np. analizy finansowej i ekonomicznej oraz
gotowoœci technicznej, prawnej, organizacyjno-instytucjonalnej projektu i innych30:
w kompletnoœci dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i za³¹czników,
w poprawnoœci analizy finansowej i ekonomicznej,
w spójnoœci informacji zawartych we wniosku, za³¹cznikach do wniosku,
w poprawnoœci identyfikacji i klasyfikacji wydatków projektu z punktu widzenia ich
kwalifikowalnoœci,
28 Dzia³ania: 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiêbiorstwach; 4.3. Wsparcie dla
przedsiêbiorstw w zakresie wdra¿ania najlepszych dostêpnych technik (BAT); 4.4.Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wodno-œciekowej; 4.5. Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powietrza; 4.6. Wsparcie
dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych ni¿ komunalne.
29 Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013,
Szczegó³owy opis priorytetów, Kryteria wyboru projektów, Wersja obowi¹zuj¹ca od 9 wrzeœnia 2009 r.
30 Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013,
Szczegó³owy opis priorytetów, Kryteria wyboru projektów, Wersja obowi¹zuj¹ca od 9 wrzeœnia 2009 r.
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Tabela 6.2
Kryteria formalne w wybranych dzia³aniach programów unijnych
Lp.

Nazwa kryterium

Wyjaœnienie

1

2

3
PO IiŒ – Dzia³anie 2.1

1.

Wniosek z³o¿ony w terminie

Termin sk³adania wniosków, w przypadku projektów konkursowych
podany jest w og³oszeniu o naborze wniosków. Termin sk³adania
wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie.

2.

Wniosek sporz¹dzono na
obowi¹zuj¹cym formularzu

Formularz wniosku dostêpny jest na stronach internetowych MRR, do
których odwo³anie zawiera siê w og³oszeniu o naborze wniosków.

3.

Wniosek wype³niony jest
w jêzyku polskim

Informacje w treœci wniosku spe³niaj¹ wymogi ustawy z dnia
7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim.

4.

Zgodnoœæ okresu realizacji
z okresem programowym

Zgodnie z zasad¹ n+2 realizacja projektu musi zakoñczyæ siê
przed koñcem 2015 roku.

Kompletnoœæ wniosku

Oceniana jest: wymagana liczba egzemplarzy, wniosek zawiera wszystkie
strony, wszystkie wymagane pola we wniosku zosta³y uzupe³nione,
wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne, wersje papierowe
i elektroniczna wniosku s¹ to¿same, wniosek jest podpisany przez osobê
upowa¿nion¹, wniosek opatrzony jest pieczêci¹ wnioskodawcy, wszystkie
za³¹czniki s¹ czytelne (w szczególnoœci skany dokumentów, mapy),
za³¹czniki w wersji elektronicznej zosta³y zapisane w formatach
niewymagaj¹cych specjalistycznego oprogramowania (np. PDF, JPG),
modele finansowe zosta³y zapisane w formacie „xls.” z aktywnymi
(odblokowanymi) formu³ami.

6.

Wniosek posiada komplet
za³¹czników

Za³¹czniki do wniosku s¹ wa¿ne i zgodne z odpowiednimi polskimi
oraz unijnymi przepisami szczególnie jeœli chodzi o przepisy o ochronie
œrodowiska, przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

7.

Zgodnoœæ z Programem
Operacyjnym Infrastruktura
i Œrodowisko oraz
„Szczegó³owym opisem
priorytetów POIiŒ”

Aby kryterium by³o spe³nione wszystkie poni¿ej okreœlone elementy
musz¹ zostaæ spe³nione: typ/rodzaj projektu zgodny z przewidzianym
w szczegó³owym opisie priorytetów POIiŒ, typ beneficjenta,
zachowanie pu³apu maksymalnego poziomu dofinansowania,
spe³nienie warunku minimalnej/maksymalnej wartoœci projektu,
Beneficjenci objêci projektem s¹ uprawnieni do ubiegania siê
o przyznanie dofinansowania w zakresie okreœlonym we wniosku.

8.

Strategiczny charakter
projektu

Projekt realizuje cele dokumentu strategicznego przyjêtego przez Radê
Ministrów lub inny w³aœciwy podmiot na poziomie krajowym (np. SRK)
oraz dokumentu strategicznego na poziomie UE (np. SWW).

9.

Skala oddzia³ywania projektu
(ponadregionalna i krajowa)

Ujêcie projektu w strategiach o charakterze ponadregionalnym.

10.

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania siê
o dofinansowanie

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych.

5.
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Tabela 6.2. c.d.
1

2

3
Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny – Dzia³anie 7.3

1.

Warunki wstêpne

Ocena formy sk³adanego wniosku o dofinansowanie z wymogami
regulaminu konkursu.

2.

Kwalifikowalnoœæ
Beneficjenta

Weryfikacji podlegaæ bêdzie czy Wnioskodawca znajduje siê w katalogu
potencjalnych Beneficjentów.

3.

Kwalifikowalnoœæ projektu

Ocenie podlegaæ bêdzie: czy projekt jest zgodny z celami danego
Dzia³ania/ Schematu, kwota/poziom dofinansowania oraz
minimalna/maksymalna wartoœæ ca³kowita projektu, kwestie/informacje
specyficzne okreœlone dla danego Dzia³ania/Schematu oraz wewnêtrzna
logika projektu.

4.

Zgodnoœæ z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami

5.

Kompletnoœæ i poprawnoœæ
wniosku

Weryfikowana bêdzie poprawnoœæ wniosku o dofinansowanie
pod k¹tem prawid³owoœci wype³niania poszczególnych jego pól.

6.

Poprawnoœæ przyjêtych
wskaŸników

Ocena prawid³owoœci doboru poszczególnych wskaŸników rezultatu
oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskaza³ wszystkie
obowi¹zkowe dla danego Dzia³ania/ Schematu wskaŸniki.

7.

Monta¿ finansowy w tym:
wk³ad w³asny Beneficjenta
ustalony na poziomie nie
mniejszym ni¿ okreœlony
w Uszczegó³owieniu MRPO
dla danego dzia³ania/schematu
jako „minimalny wk³ad
w³asny Beneficjenta”

Ocenie podlegaæ bêdzie m.in. kwalifikowalnoœæ podatku VAT oraz
pozosta³ych kosztów wskazanych w projekcie, poprawnoœæ wype³nienia
tabel finansowych, w tym wykazu planowanych Ÿróde³ finansowania
projektu.

8.

Spójnoœæ zapisów
w dokumentach

Weryfikacji podlegaæ bêdzie m.in. spójnoœæ zapisów wniosku
aplikacyjnego oraz za³¹czników w zakresie rzeczowym oraz finansowym,
w szczególnoœci w zakresie spójnoœci odzwierciedlenia dzia³añ
przewidzianych w projekcie za pomoc¹ poszczególnych kosztów,
czy planowane do osi¹gniêcia wskaŸniki produktu i rezultatu s¹ spójne
z zapisami wniosku o dofinansowanie.

9.

Kompletnoœæ i poprawnoœæ
za³¹czników

Sprawdzeniu podlegaæ bêdzie kompletnoœæ za³¹czników.

Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika S³owacka
1.

Ocena
z³o¿onych dokumentów

Ocenia siê: kompletnoœæ wniosku, w tym za³¹czników oraz opisów
dzia³añ, poziom minimalnego wk³adu w³asnego, zgodnoœæ z przepisami
o pomocy publicznej, brak nak³adania siê z innymi programami UE itd.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegó³owy opis priorytetów, Kryteria wyboru projektów; Wersja obowi¹zuj¹ca od 9 wrzeœnia 2009r.; Uszczegó³owienie Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007–2013, Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego, Kraków, 26 luty 2009 r.; Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika S³owacka 2007–2013, 23 listopad 2007.
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Tabela 6.3
Kryteria merytoryczne I stopnia oceny projektów w zakresie wybranych inwestycji
gospodarki odpadami komunalnymi w Dzia³aniu 2.1
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko
Lp.

Kryteria

Zasady oceny kryterium

Waga

Maksymalna
punktacja

1

2

3

4

5

2

8

3

12

a) obejmuj¹cy termiczne przekszta³canie odpadów:
4 p. – powy¿ej 500 tys. mieszkañców
3 p. – 300–500 tys. mieszañców
0 p. – poni¿ej 300 tys. mieszkañców

1.

Liczba
mieszkañców
obs³ugiwana
b) obejmuj¹cy mechaniczno-biologiczne przekszta³canie
przez zak³ad
odpadów:
zagospodarowania
4 p. – powy¿ej 300 tys. mieszkañców
odpadów
3 p. – 150–300 tys. mieszkañców
0 p. – poni¿ej 150 tys. mieszkañców

2.

Masa odpadów
kierowana do
instalacji
przetwarzania
(w ci¹gu roku)

4
3
2
1
0

3.

Metoda redukcji
odpadów
ulegaj¹cych
biodegradacji*

4 p. – recykling i kompostowanie,
3 p. – odzysk, w tym odzysk energii w formie kogeneracji,
2 p. – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie przed
sk³adowaniem,
1 p. – przygotowanie odpadów do odzysku energii poza
zak³adem,
0 p. – sk³adowanie z odgazowaniem

2

8

4.

Odsetek
przetworzonych
odpadów
kierowanych na
sk³adowiska [%]

4
3
2
1
0

p. – poni¿ej 40%
p. – 40– 50%
p – 50 – 70%
p. – 70–85%
p. – powy¿ej 85%

3

12

5.

Koszt rekultywacji
w stosunku do
ca³kowitego
kosztu inwestycji
[%]

4
3
2
1
0

p.
p.
p.
p.
p.

3

12

6.

Przygotowanie
projektu –
gotowoœæ do
realizacji
inwestycji

p.
p.
p.
p.
p.

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

powy¿ej 300 tys. Mg i powy¿ej
pow. 150–300 tys. Mg
pow. 100 – 150 tys. Mg
50 – 100 tys. Mg
poni¿ej 50 tys. Mg

5% i poni¿ej,
6 – 10%
11–20%
21 – 40%
powy¿ej 40%

a) w³asnoœæ gruntów
1 p. – w³asnoœæ gruntu uregulowana

2

b) stan prawny beneficjenta
1 p. – stan prawny beneficjenta uregulowany

2

c) przygotowanie instytucjonalne do wdra¿ania – powo³anie
Pe³nomocnika ds. realizacji projektu (zgodnie z procedurami
Ministerstwa Œrodowiska) oraz jednostki realizuj¹cej
projekt,
1 p – powo³ano Pe³nomocnika ds. realizacji projektu
oraz jednostki realizuj¹cej projekt

1
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Tabela 6.3. c.d.
1

6

2

Przygotowanie
projektu –
gotowoœæ do
realizacji
inwestycji

3

4

d) wartoœæ zadañ inwestycyjnych posiadaj¹cych pozwolenia
na budowê w stosunku do wartoœci wszystkich zadañ
wymagaj¹cych pozwoleñ na budowê planowanych do
realizacji wed³ug warunków kontraktowych „Czerwonej
Ksi¹¿ki FIDIC”

3

4
3
2
1

p.
p.
p.
p.

–
–
–
–

5

86–100%,
71–85%,
56–70%,
40–55%,

e) wartoœæ kontraktów posiadaj¹cych dokumentacjê
przetargow¹ w stosunku do ca³kowitej wartoœci projektu:
4 p. – 86–100%,
3 p. – 71–85%
2 p. – 56–70%,
1 p. – 40–55%,

2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegó³owy opis priorytetów, Kryteria wyboru projektów; Wersja obowi¹zuj¹ca od 9 wrzeœnia 2009 r.

w gotowoœci technicznej projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego
priorytetu / dzia³ania POIiŒ,
w gotowoœci organizacyjno-instytucjonalnej projektu w obszarze zawierania umów,
w trwa³oœci projektu (zdolnoœæ do utrzymania produktów projektu, co najmniej 5 lat po
zakoñczeniu realizacji),
w wykonalnoœci finansowej projektu (sytuacja finansowa beneficjenta/operatora nie zagra¿a realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu),
w efektywnoœci energetycznej proponowanych rozwi¹zañ technicznych lub brak wp³ywu
na efektywnoœæ energetyczn¹,
w zgodnoœci projektu z wymaganiami prawnymi dotycz¹cymi ochrony œrodowiska.
Zadania z zakresu gospodarki odpadami w PO IiŒ finansowane s¹ tak¿e np. w Dzia³aniu 4.2
Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiêbiorstwach. Kryteria merytoryczne
I stopnia s¹ tutaj zbli¿one do kryteriów II stopnia Dzia³ania 2.1 i dotycz¹ one np. wykonalnoœci
finansowej projektu, dopuszczalnoœci pomocy publicznej, itp. Ocena punktowa projektu dokonywana jest w II stopniu (tab. 6.4).
Kryteria wyboru projektów gospodarki odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych zosta³y opracowane przez poszczególne województwa zgodnie z art. 65 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (z dnia 11 lipca 2006 r.) ustanawiaj¹cego przepisy ogólne
dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1260/1999. Propozycje kryteriów wyboru projektów przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia komitetowi
monitoruj¹cemu Instytucja Zarz¹dzaj¹ca programem operacyjnym. Ka¿de województwo opracowa³o w³asne kryteria merytoryczne, np. województwo ma³opolskie ma 10 podstawowych
kryteriów merytorycznych w Dzia³aniu 7.3. Gospodarka odpadami, za które Beneficjent
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Tabela 6.4
Kryteria merytoryczne I stopnia oceny projektów w zakresie wybranych inwestycji
gospodarki odpadami komunalnymi w Dzia³aniu 4.2 w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Œrodowisko

Lp.

Kryteria

Zasady oceny kryterium

Waga

Maksymalna
punktacja

1.

Efektywnoœæ kosztowa*

WskaŸnik efektywnoœci kosztowej
uzyskania efektu ekologicznego (WK)

4

16

2.

Projekt dotyczy odpadów,
dla których obowi¹zuj¹ limity
odzysku lub recyklingu

2 p. – 50–100%
1 p. – 10–49%
0 p. – do 9%

1

2

3.

Przedsiêbiorstwo posiada certyfikat
zarz¹dzania zasobami œrodowiska
w przedsiêbiorstwie

ISO 14001 – 1 punkt,
EMAS – 2 punkty

1

2

Udzia³ powierzchni obszaru
chronionego Natura 2000

Udzia³ powierzchni obszaru chronionego
NATURA 2000 do ogólnej powierzchni
gminy, na terenie, której realizowana
bêdzie inwestycja [%]
4 p. – 55–100%
2 p. – 30–54%
1 p. – 10–29%
0 p. – do 10%

1

4

4.

Razem

24

* Sposób wyliczania efektywnoœci kosztowej przedstawiono w Za³¹czniku nr 3.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegó³owy opis priorytetów, Kryteria wyboru projektów; Wersja obowi¹zuj¹ca od 9 wrzeœnia 2009 r.

mo¿e otrzymaæ maksymalnie 89 punktów (tab. 6.5). Ponadto dokonuje siê: oceny stanu
przygotowania projektu do realizacji (4 kryteria), za które mo¿na otrzymaæ do 40 punktów oraz oceny strategicznej, czyli w jakim zakresie projekt realizuje Strategiê Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego na lata 2007–2013 (ocena stanowi 1–20% oceny merytorycznej).
Inne propozycje oceny zaproponowa³o np. województwo ³ódzkie. Projekty gospodarki
odpadami (Dzia³anie 2.2) oceniane s¹ wed³ug 7 kryteriów, za które Beneficjent mo¿e otrzymaæ
maksymalnie 90 punktów (tab. 6.6). Projekt uzyskuje pozytywn¹ ocenê i zostaje wpisany na
listê rankingow¹ projektów, jeœli uzyska co najmniej 60% punktów.
Kolejny program, w którym przedstawiono kryteria oceniaj¹ce projekty w zakresie gospodarki odpadami to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Analizê kryteriów
dokonano na podstawie Dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej
(Priorytet 3 Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej).
Rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje siê w tym dzia³aniu, podobnie jak w poprzednio opisywanych programach, przyznaj¹c planowanej operacji punkty.
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Tabela 6.5
Kryteria oceny merytorycznej Dzia³ania 7.3 MRPO
Lp.

Kryterium

Punktacja

Wagi

Max

Opis kryterium

1

2

3

4

5

6
3 p – projekt aktualnie realizowany lub zrealizowany
przez Beneficjenta
2 p – projekt aktualnie realizowany lub zrealizowany
przez inne podmioty ni¿ Beneficjent

1.

Komplementarnoœæ
projektu

0–3

2

6

1 p – projekt planowany zarówno przez wnioskodawcê,
jak i inne podmioty, których realizacja zosta³a
przes¹dzona
0 p – pozosta³a komplementarnoœæ projektu np.
z przedsiêwziêciami planowanymi nie maj¹cymi
¿adnego poparcia w jakichkolwiek dokumentach,
a tak¿e brak komplementarnoœci

2.

Kompleksowoœæ
projektu

1–3

2

6

3 p – projekt przewiduje dodatkowe wartoœci
w zakresie infrastruktury i urz¹dzeñ, które wykraczaj¹
poza charakter podstawowy
1 p – projekt ma charakter standardowy w danej
dziedzinie
3 p – projekt zwi¹zany z organizacj¹ i wdro¿eniem
selektywnej zbiórki odpadów, budow¹ i rozbudow¹
instalacji zmniejszaj¹cych iloœæ odpadów sk³adowanych
na sk³adowiskach

3.

Typ projektu

1–3

3

9

2 p – projekt zwi¹zany z budow¹ i rozbudow¹ instalacji
do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz
usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest
1 p – pozosta³e projekty

4.

Lokalizacja
projektu

0–3

2

6

3 p – projekt wp³ywa na poprawê gospodarowania
odpadami na terenach preferowanych np. miejscowoœci
uzdrowiskowe, obszary Natura
0 p – projekt neutralny dla miejscowoœci

5.

Liczba
mieszkañców
korzystaj¹cych
z projektu

Punktowane bêd¹ projekty, z których korzystaæ bêdzie:
1–3

4

12

3 p – 100–150 tys. mieszkañców
2 p – 50–100 tys. mieszkañców
1 p – poni¿ej 50 tys. mieszkañców
2 p – proces odzysku

6.

Sposób
zagospodarowania
odpadów

0–2

3

6

1 p – proces unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, w tym usuwanie wyrobów
zawieraj¹cych azbest
0 p – pozosta³e procesy unieszkodliwiania

7.

Ekonomiczno-spo³eczny wp³yw
na rozwój regionu

3 p – ekonomiczno-spo³eczne oddzia³ywanie projektu
0–4

2

8

1 p – tworzenie nowych trwa³ych miejsc pracy
w ramach projektu
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Tabela 6.5. c.d.
1

2

3

4

5

6
1 p – trwa³oœæ organizacyjna podmiotu realizuj¹cego
projekt oraz zarz¹dzaj¹cego projektem po jego
zakoñczeniu

8.

Trwa³oœæ projektu

0–4

3

12

1 p – trwa³oœæ instytucjonalna
0–2 p – trwa³oœæ programowa – planowany sposób
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu

9.

Wp³yw na polityki
horyzontalne

0–2 p – polityka równoœci szans
0–4

1

4

0–2 p – zrównowa¿ony rozwój i propagowanie ochrony
i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego
Projekty dzielone s¹ na 4 grupy. Beneficjenci
o najwy¿szym wskaŸniku otrzymuj¹ 4 punkty,
a o najni¿szym 1:

10.

Efekt ekologiczny
przedsiêwziêcia

1–4

5

20

4 p – I grupa
3 p – II grupa
2 p – III grupa
1 p – IV grupa

Razem

89

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Uszczegó³owienie Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego, Kraków, 26 luty 2009 r.

O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie
nastêpuj¹cych kryteriów31:
1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkañca powinien kszta³towaæ siê na poziomie:
a) nie wiêcej ni¿ 50% œredniej krajowej – 4 punkty,
b) powy¿ej 50% œredniej krajowej i nie wiêcej ni¿ 75% œredniej krajowej – 3 punkty,
c) powy¿ej 75% œredniej krajowej i nie wiêcej ni¿ 100% œredniej krajowej – 2 punkty,
d) powy¿ej 100% œredniej krajowej – 0 punktów;
2) bezrobocie w powiecie, w którym planowana jest realizacja operacji, w okresie ostatnich
6 miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy by³o:
a) wy¿sze od œredniej w województwie – 2 punkty,
b) równe ze œredni¹ w województwie – 1 punkt,
c) ni¿sze od œredniej w województwie – 0 punktów;
3) regionalne – 2 punkty;
4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji na ka¿dym etapie jej realizacji wynosi nie
wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty.
31 Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r., w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przyznawania oraz wyp³aty pomocy finansowej w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla
gospodarki i ludnoœci wiejskiej objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
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Tabela 6.6
Kryteria oceny merytorycznej Dzia³ania 2.2 RPOW£
Lp.

Kryterium

1

2

1.

Stopieñ kompleksowoœci
rozwi¹zañ z zakresu gospodarki
odpadami zastosowanych
w projekcie, tj.:
1) selektywna zbiórka odpadów,
2) sortowanie odpadów,
3) odzysk odpadów,
4) recykling odpadów,
5) termiczne przekszta³canie
odpadów,
6) unieszkodliwianie odpadów
w procesach innych ni¿
sk³adowanie,
7) inne procesy z zakresu
gospodarki odpadami nie
wymienione wy¿ej.

2.

Edukacja ekologiczna w zakresie
funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami
objêtego projektem

Punktacja Wagi
3

Max

Opis kryterium

5

6

4

1p – zastosowane w projekcie rozwi¹zanie
obejmuje jeden z wy¿ej wymienionych
elementów/procesów.

1–4

5

20

2 p – zastosowane w projekcie rozwi¹zanie
obejmuje dwa z wy¿ej wymienionych
elementów/procesów.
3 p – zastosowane w projekcie rozwi¹zanie
obejmuje trzy z wy¿ej wymienionych
elementów/procesów.
4 p – zastosowane w projekcie rozwi¹zanie
obejmuje cztery lub wiêcej z wy¿ej wymienionych
elementów/procesów

0–2

3

6

0 p – w ramach projektu nie przewiduje siê dzia³añ
informacyjno-promocyjnych lub szkoleniowych
2 p – w ramach projektu przewiduje siê dzia³ania
informacyjno-promocyjne lub szkoleniowe
0 p – do 84 999 mieszkañców.

3.

Liczba mieszkañców
obs³ugiwanych w ramach projektu

1 p – od 85 000 do 104 999 mieszkañców
0–4

2

8

2 p – od 105 000 do 124 999 mieszkañców
3 p – od 125 000 do 141 999 mieszkañców
4 p – od 142 000 do 150 000 mieszkañców

4.

5.

Stopieñ wp³ywu projektu na
ochronê G³ównych Zbiorników
Wód Podziemnych (GZWP)
lub obszarów przyrodniczo-krajobrazowych prawnie
chronionych

Wp³yw realizacji projektu na
osi¹gniêcie efektu ekologicznego*

0 p – realizowany projekt nie wp³ywa na ochronê
GZWP lub obszaru przyrodniczo-krajobrazowego
prawnie chronionego

0–4

2

8

2 p – realizowany projekt przyczynia siê do
ca³kowitego usuniêcia zagro¿enia dla jakoœci wód
GZWP na OWO b¹dŸ dla obszaru
przyrodniczo-krajobrazowego prawnie chronionego.
4 p – realizowany projekt przyczynia siê do
ca³kowitego usuniêcia zagro¿enia dla jakoœci wód
GZWP na ONO b¹dŸ dla obszaru
przyrodniczo-krajobrazowego prawnie chronionego

0–4

5

20

102

Ocena efektu ekologicznego pozwoli na
rankingowanie inwestycji w ramach dzia³ania.
Lista projektów u³o¿ona wed³ug wielkoœci efektu
ekologicznego zostanie podzielona na 4 równe
czêœci. Projekty mieszcz¹ce siê w æwiartce
o najwiêkszej wartoœci wskaŸnika otrzymaj¹ przy
ocenie 4 punkty, z kolejnej 3 punkty, nastêpnej – 2,
a projekty o najni¿szych wskaŸnikach, z ostatniej
æwiartki otrzymaj¹ 1 punkt.

6. Analiza kryteriów i zale¿noœci istniej¹cych wskaŸników oceny projektów...

Tabela 6.6. c.d.
1

2

3

4

5

6
1 p – papier, tworzywo sztuczne, szk³o

6.

Grupy przetworzonych /
odzyskanych / likwidowanych
odpadów

2 p – odpady wielkogabarytowe, budowlane
1–4

4

16

3 p – odpady elektroniczne
4 p – odpady biodegradowalne lub niebezpieczne
(w tym m.in. zgromadzone w mogilnikach oraz
odpady azbestowe)
0 p – wybrane technologie s¹ starsze ni¿ 12 lat
1 p – wybrane technologie s¹ m³odsze ni¿ 10 lat

7.

Dobór efektywnych technologii

0–4

3

12

2 p – wybrane technologie s¹ m³odsze ni¿ 8 lat
3 p – wybrane technologie s¹ m³odsze ni¿ 5 lat
4 p – wybrane technologie s¹ m³odsze ni¿ 3 lata

Razem

90

* Sposób wyliczania efektu ekologicznego przedstawiono w rozdz. 7.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Szczegó³owy opis kryteriów Wyboru Projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013; £ódŸ, 1 lipca 2009r.

Pozosta³e 3 kryteria (5–7) przedstawione w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (z dnia 1 kwietnia 2008 r.) dotycz¹ tylko gospodarki wodnej i gospodarki œciekowej.
Nie uwzglêdniono szczegó³owych kryteriów dotycz¹cych gospodarki odpadami.
Natomiast w dokumencie operacyjnym PROW zosta³y ogólnie scharakteryzowane kryteria dla inwestycji, które mog¹ byæ dofinansowane w gospodarce odpadami, tzn. tworzenie
systemu zbioru, segregacja, wywóz odpadów komunalnych. Projekty bêd¹ mog³y byæ realizowane w miejscowoœciach nale¿¹cych do gminy wiejskiej, albo w miejscowoœciach nale¿¹cych do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami licz¹cymi powy¿ej 5 tys. mieszkañców,
albo w miejscowoœciach gminy miejskiej o liczbie mniejszej ni¿ 5 tys. mieszkañców. Dopuszcza siê tak¿e mo¿liwoœæ realizowania inwestycji w kilku miejscowoœciach, przy czym
wsparcie nie dotyczy projektów z zakresu tworzenia i modernizacji wysypisk. Ostatnimi
dokumentami, dla których dokonano oceny s¹ programy wspó³pracy przygraniczej i transnarodowej. Z uwagi na du¿e podobieñstwo stosowanych w tych programach kryteriów ocen
jako przyk³ad przedstawiono Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika S³owacka (budowa transgranicznej infrastruktury np. w dziedzinie
gospodarki odpadami). Wnioski o dofinansowanie sk³adane s¹ bezpoœrednio do Wspólnego
Sekretariatu Technicznego (WST), który jest odpowiedzialny za proces oceny. Dodatkowo,
zewnêtrzni eksperci (reprezentuj¹cy instytucje z zakresu œrodowiska oraz okazjonalnie
z innych interwencji PO) mog¹ byæ tak¿e zaanga¿owani w ocenê. WST przygotowuje propozycjê ka¿dego wniosku, podkreœlaj¹c jego s³abe i mocne strony, co stanowi podstawê do
wydania decyzji przez Wspólny Komitet Monitoruj¹cy. Musi byæ zapewniona przejrzystoœæ
procesu oceny, jak równie¿ nie mo¿e wyst¹piæ konflikt interesów. Ocena techniczna odbywa
siê na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów technicznych32:
32 Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika S³owacka 2007–2013,
23 listopad 2007.
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1) Wp³yw projektu:
a) transgraniczny i poziom partnerskiej wspó³pracy,
b) na rozwój regionalny,
c) na polityki horyzontalne.
2) Wykonalnoœæ projektu:
a) jakoœæ i logika projektu (w tym wskaŸniki osi¹gniêcia celu i harmonogram realizacji
projektu),
b) mo¿liwoœci wnioskodawcy w zakresie zarz¹dzania projektem,
c) bud¿et (w jakim zakresie proponowane koszty s¹ niezbêdne do realizacji projektu i odpowiadaj¹ cenom rynkowym).
3) Trwa³oœæ projektu (trwa³oœæ organizacyjna i finansowa).
Ocena techniczna poprzedza przygotowanie listy rankingowej przesy³anej cz³onkom
Komitetu Monitoruj¹cego. Dla ka¿dego projektu wyszczególnionego na liœcie rankingowej
przygotowuje siê kartê informacyjn¹ zawieraj¹c¹ streszczenie projektu. Zaproponowane
kryteria oceny projektów w poszczególnych programach operacyjnych ró¿ni¹ siê znacznie od
siebie, mimo i¿ dotycz¹ jednej tematyki – gospodarki odpadami. Problem pojawia siê przy
ocenie obiektywnoœci, precyzyjnoœci i mierzalnoœæ kryteriów. Dla znacznej czêœci kryteriów
ocena oparta jest o opisowe elementy wniosku aplikacyjnego, w których zakres informacji
zamieszczanych przez beneficjentów mo¿e siê znacznie ró¿niæ miêdzy projektami. Ocena
mo¿e potencjalnie sprowadzaæ siê do oceny zdolnoœci przygotowywania efektownych opisów,
a nie weryfikowalnych, obiektywnych informacji.
Zaproponowane kryteria w poszczególnych dzia³aniach programów operacyjnych dotycz¹cych gospodarki odpadami s¹ ukierunkowane przede wszystkim na efekty ekologiczne, tak
jak w dzia³aniu 4.2. PO IiŒ. Jednak proponowany wskaŸnik efektywnoœci kosztowej uzyskania
efektu ekologicznego sprowadza siê jedynie do redukcji op³at za gospodarcze korzystanie ze
œrodowiska (przy czym dla odpadów niebezpiecznych wprowadzono dodatkow¹ 10 punktow¹
wagê), natomiast w pozosta³ych dzia³aniach kryteria maj¹ charakter przede wszystkim techniczno-ekonomiczny np. w dzia³aniu 2.1 PO IiŒ za efekty ekologiczne tj. maksymaln¹ redukcjê
odpadów ulêgaj¹cych biodegradacji (POIiŒ) mo¿na uzyskaæ maksymalnie 8 punktów na 77
(10,5%), a w iloœci (odsetek) odpadów kierowanych na sk³adowiska maksymalnie 12 punktów
na 77 (15,5%). Najwiêksz¹ liczbê punktów mo¿na uzyskaæ za gotowoœæ projektu do realizacji
tzn. 25 (32%). Z kolei w programach regionalnych np. w Ma³opolsce aspekty ekologiczne
uwzglêdniono w trzech pozycjach, za które ³¹cznie mo¿na uzyskaæ 35 punktów na 89 mo¿liwych (39%). Dotycz¹ one g³ównie:
w typu projektu (maksymalnie 9 punktów), gdzie preferowane s¹ rozwi¹zania selektywnej
zbiórki odpadów,
w sposobu zagospodarowania odpadów (maksymalnie 6 punktów) – preferowany proces
odzysku,
w uzyskania odpowiedniego efektu ekologicznego przedsiêwziêcia (maksymalnie 20 punktów), który dotyczy ograniczenia iloœci sk³adowanych odpadów dziêki zastosowaniu
wymienionych technologi unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie, spalanie itp. –
oraz sk³adowania odpadów, gdzie kryterium jest np. redukcja iloœci ujêtego gazu w danym
roku, czy powierzchnia zrekultywowania itp).
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W pozosta³ych kryteriach poœrednio ujêto aspekty ekologiczne, np. poprzez uwzglêdnianie
wp³ywu na polityki horyzontalne.
Jednak zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj¹ca niektóre
dyrektywy, wybór i ocenê metod postêpowania z odpadami dla poszczególnych technologii
i procesów powinno siê dokonywaæ z wykorzystaniem metodyki oceny cyklu ¿ycia (LCA).
W dyrektywnie zapisano bowiem, i¿ „aby poprawiæ sposób, w jaki realizowane jest zapobieganie powstawaniu odpadów w pañstwach cz³onkowskich oraz u³atwiæ obieg najlepszych
praktyk w tym obszarze, konieczne jest zaostrzenie przepisów dotycz¹cych zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wprowadzenie wymogu zobowi¹zuj¹cego pañstwa cz³onkowskie do
opracowywania programów zapobiegania powstawaniu odpadów, koncentruj¹cych siê na
kluczowych elementach oddzia³ywania na œrodowisko oraz uwzglêdniaj¹cych ca³y cykl ¿ycia
produktów i materia³ów”. Zaproponowano te¿ hierarchiê postêpowania z odpadami, która
sprzyja rozwi¹zaniom daj¹cym najlepszy dla œrodowiska wynik ca³kowity. Dla niektórych
strumieni odpadów mo¿e to oznaczaæ odst¹pienie od tej hierarchii, je¿eli jest to uzasadnione
zastosowaniem metodologii myœlenia o cyklu ¿ycia, obejmuj¹cej ca³kowity wp³yw zwi¹zany
z wytwarzaniem i gospodarowaniem takimi odpadami”. Wœród opisanych kryteriów powinny
zatem byæ i takie, które umo¿liwi¹ prowadzenie oceny efektów ekologicznych z wykorzystaniem techniki cyklu ¿ycia (LCA), b¹dŸ dla poszczególnych proponowanych rozwi¹zañ technologicznych, b¹dŸ ca³ego systemu w analizowanym regionie. Taka kompleksowa i d³ugoterminowa ocena mog³aby byæ pomocna w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych, np. dotycz¹cych budowy zak³adów termicznego przekszta³cania odpadów. Zw³aszcza, ¿e nowoczesne
technologiczne i innowacyjne przedsiêwziêcia, wprowadzaj¹ce rozwi¹zania efektywne pod
wzglêdem ekologicznym bêd¹ wy¿ej ocenione przy zastosowaniu techniki LCA, podczas gdy
obecne kryteria pozwalaj¹ jedynie oceniaæ sposób zagospodarowania odpadów, a nie nowoczesnoœæ i innowacyjnoœæ technologii.

7. PROPOZYCJA WSKANIKÓW
EKO-EFEKTYWNOŒCI REALIZACJI PROGRAMÓW.
OPRACOWANIE KRYTERIÓW I WSKANIKÓW
Z WYKORZYSTANIEM METODY LCA (EFEKT EKOLOGICZNY)
I OCENY NAK£ADÓW PRZEZNACZANYCH NA GOSPODARKÊ
ODPADAMI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCHG

7.1. WskaŸniki oceny projektów i ich wp³yw na gospodarkê odpadami
w ramach funduszy strukturalnych
Zaproponowane w programach operacyjnych wskaŸniki dotycz¹ w szczególnoœci aspektów
technicznych, a czêœciowo ekonomicznych (nak³ady na realizacjê projektów) i ekologicznych.
Jednak nie dotycz¹ one w ogóle zmniejszenia zanieczyszczeñ w poszczególnych dziedzinach
ochrony œrodowiska (powietrze, woda, gleba). Tymczasem wskazane by³oby prowadzenie
ewaluacji dzia³añ i programów poprzez efektywny monitoring i ocenê zmniejszania presji na
œrodowisko. W tym celu konieczne jest opracowanie wskaŸników, np. bazuj¹cych na wynikach
z prowadzonej oceny technik¹ cyklu ¿ycia (LCA).
Finansowane w ramach funduszy strukturalnych powinny byæ te projekty, które przyczyni¹
siê do realizacji za³o¿onych celów programów, planów i poszczególnych dzia³añ. Wybrane
projekty powinny prowadziæ do uzyskania okreœlonych efektów, które zosta³y opisane wskaŸnikowo, w ujêciu iloœciowym, wzglêdnie jakoœciowym. Dla dzia³añ z zakresu gospodarki odpadami najwiêcej wskaŸników monitoruj¹cych efekty ekologiczne znajduje siê w PO IiŒ i dotycz¹
one np. zmniejszenia iloœci wytworzonych lub poddanych odzyskowi odpadów (tab. 7.1).
Tabela 7.1
WskaŸniki monitoringu w zakresie gospodarki odpadami w PO IiŒ 2007–2013
Wartoœæ
wskaŸnika
w roku
bazowym

Zak³adana
wartoœæ
wskaŸnika
w roku
docelowym 2013

Dzia³anie

Lp.

Program operacyjny

Jednostka
miary

1

2

3

4

5

6

szt.

0

32

Dzia³anie 2.1

1.

Liczba projektów, które uzyska³y wsparcie

G

Autorzy: dr Joanna Kulczycka, mgr Renata Koneczna – Instytut GSMiE PAN; Pracownia Badañ
Strategicznych
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Tabela 7.1. c.d.
1

2

3

4

5

6

2.

Liczba nowych ponadregionalnych zak³adów
zagospodarowania odpadów (zzo)

szt.

0

20

Dzia³anie 2.1

3.

Liczba zmodernizowanych ponadregionalnych
zak³adów zagospodarowania odpadów

szt.

0

12 (14)

Dzia³anie 2.1

4.

Moc przerobowa nowych ponadregionalnych
zak³adów zagospodarowania odpadów

tys. Mg/rok

0

450

Dzia³anie 2.1

5.

Moc przerobowa przebudowanych/
/wyremontowanych ponadregionalnych
zak³adów zagospodarowania odpadów

tys. Mg/rok

0

540

Dzia³anie 2.1

6.

Iloœæ osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹
odpadów w wyniku realizacji projektów

osoby

0

5 500 000

Dzia³anie 2.1

7.

Udzia³ odpadów sk³adowanych w odniesieniu
do przyjêtych w nowych zzo

%

bd

bd

Dzia³anie 2.1

8.

Zmiana udzia³u odpadów sk³adowanych
w odniesieniu do przyjêtych w nowych zzo

%

bd

bd

Dzia³anie 2.1

9.

Udzia³ odpadów komunalnych sk³adowanych
w odniesieniu do wytworzonych

%

95,3

85,0

Dzia³anie 2.1

%

79,1

50,0

Dzia³anie 2.1

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu
rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie

szt.

0

10

Dzia³anie 2.2

Liczba inwestycji w przedsiêbiorstwach
12. w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami
i odpadami

szt.

0

45

Dzia³anie 4.2

13.

Zmiana odzysku odpadów we wspartych
przedsiêbiorstwach

Mg/rok

bd

bd

Dzia³anie 4.2

14.

Zmiana iloœci odpadów wytwarzanych przez
wsparte przedsiêbiorstwa

Mg/rok

bd

bd

Dzia³anie 4.2

15.

Zmniejszenie iloœci odpadów (innych ni¿
komunalne) – wytworzonych ogó³em

tys. Mg

124 029,5

110 000,0

Dzia³anie 4.2

Zmniejszenie iloœci odpadów (innych ni¿
16. komunalne), w tym odpadów poddanych
odzyskowi

tys. Mg

97 414,7

99 000,0

Dzia³anie 4.2

Zmniejszenie iloœci odpadów
17. (innych ni¿ komunalne), w tym poddanych
unieszkodliwianiu

tys. Mg

22 578,3

49 500,0

Dzia³anie 4.2

Liczba inwestycji w przedsiêbiorstwach
18. w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów pou¿ytkowych i niebezpiecznych

szt.

0

45

Dzia³anie 4.6

10. Poziom sk³adowania odpadów
11.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013.
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Natomiast w programie PROW w zakresie gospodarki odpadami podany jest tylko jeden
wskaŸnik mierz¹cy rezultaty wdra¿anych dzia³añ, a w programach wspó³pracy transnarodowej
i przygranicznej co najwy¿ej jeden wskaŸnik (Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika S³owacka, Program Wspó³pracy Transgranicznej
Po³udniowy Ba³tyk – tab. 7.2).
W programach regionalnych wskaŸniki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska w gospodarce
odpadami dotycz¹ przede wszystkim liczby osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów i wielkoœci¹ powierzchni zrekultywowanych sk³adowisk. Z punktu widzenia potrzeb œrodowiska
i rozwoju zrównowa¿onego taki zestaw wskaŸników jest niewystarczaj¹cy. Porównuj¹c wszystkie efekty dotycz¹ce gospodarki odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych (oprócz
Kujawsko-Pomorskiego33) okazuje siê, ¿e najczêœciej u¿ywanym wskaŸnikiem produktu jest
liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami, a wskaŸnikiem rezultatu liczba osób objêtych
selektywn¹ zbiórk¹ odpadów dziêki realizacji projektu (oprócz Lubuskiego, £ódzkiego, Pomorskiego34 – tab. 7.3).
Tabela 7.2
WskaŸniki monitoringu w zakresie gospodarki odpadami w PROW 2007–2013
Lp.

1.

Program operacyjny
Iloœæ odpadów komunalnych
objêtych systemami stworzonymi
w wyniku realizacji projektów
w ramach programu

Jednostka Wartoœæ wskaŸnika
miary
w roku bazowym

%

Zak³adana wartoœæ wskaŸnika
w roku docelowym 2013

bd.

120

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Warszawa, lipiec 2007 r.

Tabela 7.3
WskaŸniki monitoringu w zakresie gospodarki odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych
w latach 2007–2013

Lp.

Program operacyjny

Jednostka
miary

Wartoœæ
wskaŸnika
w roku
bazowym

1

2

3

4

Zak³adana
wartoœæ
wskaŸnika
w roku
docelowym
2013

Zak³adana
wartoœæ
wskaŸnika
w roku
docelowym
2015

5

6

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŒL¥SKIEGO
1.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

12

16

1.2.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

ha

0

5

6

1.3.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

osoby

0

32 000

40 000

33
34

Brak wskaŸnika produktu – liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami.
Brak wskaŸnika rezultatu – liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów w wyniku realizacji projektu.
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Tabela 7.3. c.d.
1

2

3

4

5

6

2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
2.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

42

2.2.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

%

0

70

3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

15

15

3.2.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

ha

0

20

20

4. LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
4.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

4.2.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

4.3.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

szt.

0

4

5

osoby

0

15 000

20 000

ha

0

8

10

5. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO
5.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

3

4

6. MA£OPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
6.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

6.2.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

szt.

0

15

osoby

0

15 000

7. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
7.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

60

7.2.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

ha

0

100

7.3.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

osoby

0

10 000

8. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
8.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

2

3

8.2.

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych
sk³adowisk

szt.

0

1

2

8.3.

Iloœæ nowych instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

szt.

0

1

2

8.4.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

km2

0,00

0,01

0,01

8.5.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

osoby

0

24 800

31 000

9. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
9.1.

Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

110

szt.

0

17

34
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Tabela 7.3. c.d.
1

2

3

4

5

6

km2

0

0,15

0,30

9.2.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

9.3.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

osoby

0

100 000

200 000

9.4.

Liczba mieszkañców obs³ugiwanych w ramach
projektów dotycz¹cych zagospodarowania odpadów

osoby

0

425 000

850 000

10. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
10.1. Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami
10.2.

Liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych
wysypisk œmieci w ramach realizacji programu

10.3. Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana
10.6.

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

szt.

0

8

szt.

0

8

ha

0

20

osoby

0

20 000

11. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Liczba wybudowanych/przebudowanych
11.1. regionalnych zak³adów zagospodarowania odpadów
komunalnych

szt.

0

3

11.2. Liczba zrekultywowanych sk³adowisk odpadów

szt.

0

17

Liczba nowych/zmodernizowanych instalacji
11.3. i urz¹dzeñ do unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych

szt.

0

1

Odpady komunalne trafiaj¹ce do regionalnych
11.4. zak³adów zagospodarowania odpadów wspartych
w ramach programu

Mg/rok

0

67 000

11.5

Iloœæ odpadów poddawanych odzyskowi we
wspartych zak³adach zagospodarowania odpadów

Mg/rok

0

10 050

11.6

Powierzchnia zrekultywowanych sk³adowisk
odpadów

ha

0

40

12. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŒL¥SKIEGO
12.1. Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami

szt.

0

21

27

Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku
realizacji projektów

km2

0

0,40

0,52

osoby

0

250 000

375 000

12.2.

12.3. Iloœæ osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów

13. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŒWIÊTOKRZYSKIEGO
13.1. Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami
13.2.

Iloœæ osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

13.3. Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

111

szt.

0

5

6

osoby

0

140 000

150 000

ha

0

3
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Tabela 7.3. c.d.
1

2

3

4

5

6

14. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO
14.1. Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami
14.2.

Iloœæ osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

14.3. Odpady wytworzone poddane odzyskowi

szt.

0

4

osoby

0

150 000

%

0

30

15. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
15.1. Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami
15.2.

Iloœæ osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

szt.

0

10

osoby

0

500 000

16. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
16.1. Liczba projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami
16.2.

Iloœæ osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
w wyniku realizacji projektów

szt.

0

6

10

osoby

0

66 000

100 000

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013.

7.2. WskaŸniki oceny projektów z wykorzystaniem metody LCA
(efekt ekologiczny) i ich wp³yw na gospodarkê odpadami
w ramach funduszy strukturalnych.
Propozycja wskaŸników eko-efektywnoœci realizacji programów.
Opracowanie w miarê jednolitego systemu wskaŸników dla programów dotycz¹cych funduszy strukturalnych, jak i planów gospodarki odpadami i programów ochrony œrodowiska
wymaga³oby zebrania informacji wspólnych dla wszystkich poziomów podzia³u administracyjnego kraju i dodatkowego ich rozbudowania na odpowiednich poziomach w zale¿noœci od
zakresu uznanego za istotny. Obecnie porównanie wskaŸników np. pomiêdzy Krajowym Planem Gospodarki Odpadami a Programami Operacyjnymi jest bardzo trudne nie tylko ze
wzglêdu na ró¿nice miêdzy nimi i wyra¿aj¹ce je jednostki, ale tak¿e brak spójnoœci czasowej.
Nowy i jednolity zestaw wskaŸników, kompatybilny ze wskaŸnikami wykorzystywanymi
w Unii Europejskiej pozwoli³by jednoznacznie oceniaæ skutecznoœæ i efektywnoœæ interwencji
publicznej w realizacji polityk krajowych i regionalnych oraz wykorzystanie ich dofinansowania. Uzyskane wyniki by³yby podstaw¹ modyfikacji systemu realizacji polityki, zw³aszcza przy
szybko zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach spo³eczno-gospodarczych i przestrzennych kraju,
województwa, powiatów i gmin.
Porównuj¹c z kolei poziom przewidywanych nak³adów na gospodarkê odpadami z proponowanymi efektami mo¿na zauwa¿yæ znacz¹ce ró¿nice wynikaj¹ce zapewne z za³o¿eñ
technologicznych, co do liczby planowanych projektów w regionach, jak i osi¹ganych efektów.
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Przyk³adowo, w województwie opolskim jeden projekt wyceniony jest na 1mln euro, a w mazowieckim na 0,5 mln euro (rys. 7.1).

Rys. 7.1. Liczba planowanych projektów z zakresu gospodarki odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych
w latach 2007–2013 [szt.]
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko na Dzia³anie 2.1 dotycz¹ce gospodarki odpadami przeznaczono 1 194,99 mln euro, w wyniku czego selektywn¹ zbiórk¹
zostanie objêtych 5,5 mln osób35. Na tej podstawie mo¿na obliczyæ wskaŸnik eko-efektywnoœci,
który wyra¿a œredni koszt (nak³ad) objêcia jednej osoby selektywn¹ zbiórk¹, czyli w rozpatrywanym przypadku 217 euro/osobê. Tymczasem w programach operacyjnych wskaŸniki
eko-efektywnoœci s¹ zró¿nicowane od 3143 euro/osobê (mazowieckie), 1000 euro/osobê (ma³opolskie), po 16,60 euro/osobê (kujawsko-pomorskie), przy œredniej wa¿onej dla wszystkich
województw – 65 euro/osobê (tab. 7.4). Podobne ró¿nice dotycz¹ wskaŸnika wielkoœci nak³adów przeznaczonych na termiczne unieszkodliwianie odpadów (spalanie). Mierzony jest on
jako stosunek przewidywanych nak³adów inwestycyjnych (w mln z³) do wydajnoœci spalarni
(Mg/rok). W województwie warmiñsko-mazurskim przyjmuje on wartoœæ 2310 z³/Mg odpadów, a w zachodniopomorskim (na podstawie danych z lipca 2009 r.) 6000 z³/Mg odpadów.
W przypadku spalarni tak znaczne ró¿nice tylko w nieznacznym stopniu spowodowane mog¹
byæ techniczn¹ skal¹ przedsiêwziêcia, a w znacznej mierze dotycz¹ zmiennoœci rynku lub zbyt
ogólnego oszacowania kosztów.
Istotne by³oby tak¿e uzupe³nienie wskaŸników o takie, które uwzglêdnia³yby dzia³ania
maj¹ce wp³yw na jakoœæ œrodowiska np. rozwój selektywnej zbiórki i innych ni¿ sk³adowanie
form unieszkodliwiania odpadów, zw³aszcza komunalnych. Odnotowywane zmniejszanie siê
ogólnej i jednostkowej iloœci wytwarzanych i sk³adowanych odpadów nie ma wp³ywu na fakt
zwiêkszania siê iloœci odpadów powstaj¹cych i kierowanych na sk³adowiska oraz dotychczas
nagromadzonych. Pomiar wskaŸników ekologicznych (efekt ekologiczny) jest o tyle utrud35 Jest to o ponad 55% wiêcej osób i ponad 83% wiêksza alokacja œrodków ni¿ zak³adaj¹ wszystkie programy
regionalne.
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Tabela 7.4
Nak³ady i efekty dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami w wybranych
Regionalnych Programach Operacyjnych 2007–2013
Lp.

Województwo

Nak³ady na gospodarkê odpadami
[mln euro]

Liczba osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹
odpadów w wyniku realizacji projektów

1.

Dolnoœl¹skie

20,02

32 000

2.

Kujawsko-Pomorskie

23,96

1 445 878

3.

Lubuskie

1,46

20 000

4.

Ma³opolskie

15,01

15 000

5.

Mazowieckie

31,43

10 000

6.

Opolskie

3,07

31 000

7.

Podkarpackie

17,02

200 000

8.

Podlaskie

15,15

20 000

9.

Œl¹skie

30,00

375 000

10.

Œwiêtokrzyskie

2,92

150 000

11.

Warmiñsko-Mazurskie

11,54

150 000

12.

Wielkopolskie

17,16

500 000

13.

Zachodniopomorskie

9,07

100 000

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych.

niony, ¿e zazwyczaj przyjmuj¹ one bardzo zró¿nicowane miary. Jednak umo¿liwienie porównywania efektów ekologicznych, przedsiêwziêæ realizowanych w poszczególnych regionalnych
programach operacyjnych, PO IiŒ czy KPGO, jak i programów regionalnych wymaga wprowadzenia jednego, nowego i jednolitego systemu wskaŸników, które stanowi³yby punkt wyjœcia
dla zaprojektowania dzia³añ na przysz³oœæ. Zastosowanie jednolitego systemu wskaŸników
u³atwi³oby monitorowanie efektywnoœci wykorzystania wszystkich œrodków publicznych na
poziomie UE, krajów i regionów. Taki wskaŸnik zarówno dla poszczególnych inwestycji –
jak wskazuj¹ doœwiadczenia innych krajów – jak i dla programów móg³by byæ opracowywany
z wykorzystaniem techniki LCA. Móg³by on byæ te¿ podstaw¹ dla wprowadzenia jednego
wskaŸnika eko-efektywnoœci wykorzystywanego w projektach inwestycyjnych i ocenie planów
gospodarki odpadami, co u³atwi³oby jednoznaczn¹ interpretacjê i porównywalnoœæ wyników.
Zintegrowane wskaŸniki ró¿nie interpretowane oraz wartoœciowane, czêsto s¹ w znacznym
stopniu subiektywne. Proponowany jeden wskaŸnik oceny wp³ywu na œrodowisko metod¹
LCA (eko-punkt) te¿ obarczony jest subiektywizmem, zw³aszcza na etapie „wa¿enia”. Jednak
prowadz¹c badania technik¹ LCA wystêpuje mo¿liwoœæ oceny badanego przedsiêwziêcia
w jedenastu, niesubiektywnych i uzasadnionych naukowo kategoriach wp³ywu. Wyniki badañ
metod¹ LCA mog¹ mieæ szczególne zastosowanie dla porównywania alternatywnych rozwi¹zañ
inwestycyjnych dla danego regionu lub efektów z realizacji planu w regionie, czy na poziomie
krajowym.
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W przypadku pojedynczych rozwi¹zañ inwestycyjnych ocena LCA nie zast¹pi koniecznoœci
wykonywania oceny i prowadzenia rachunku efektywnoœci inwestycji z uwzglêdnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i spo³ecznych prowadzonych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w funduszach strukturalnych Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnieñ zwi¹zanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj¹cych dochód (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013)36. Obowi¹zuj¹ca w nich analiza kosztów i korzyœci ró¿ni siê od zwyk³ej oceny finansowej tym, ¿e uwzglêdnia wszystkie zyski
(korzyœci – ang. benefits) i straty (koszty – ang. costs), niezale¿nie od tego czy ponosi je
przedsiêbiorca czy spo³eczeñstwo. Zatem czêsto przedstawiania analiza ekonomiczna przedsiêwziêcia to skorygowana o efekty fiskalne analiza finansowa, efekty zewnêtrzne oraz ceny
rozrachunkowe. Prowadz¹c analizê LCA nie dokonuje siê bowiem wyceny szkód i zysków dla
œrodowiska w jednostkach finansowych, jednak mo¿na szczegó³owo zidentyfikowaæ potencjalny wp³yw na œrodowisko i poprzez porównania do stanu obecnego okreœliæ liczbowo
uzyskany efekt (eko-punkty). W takim ujêciu LCA mo¿e byæ wykorzystane do prowadzenia
analizy efektywnoœci kosztowej przy ocenie projektów, w celu wyliczenia jednostkowego kosztu
korzyœci. Wykorzystaæ mo¿na w tym celu za³o¿enia obowi¹zuj¹cej metodyki tzw. dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost – DGC), gdzie efekt ekologiczny bêdzie
mierzony wynikami LCA. Za pomoc¹ DGC obliczyæ bêdzie mo¿na techniczny koszt uzyskania
jednostki efektu ekologicznego (eko-punktu), wyra¿ony w z³otówkach na jednostkê efektu
ekologicznego.
DGC mo¿na rozpatrywaæ z dwu punktów widzenia37:
w przedsiêbiorstwa, które chce osi¹gn¹æ pewien cel i rozwa¿a wybór najlepszej opcji;
uszeregowaæ opcje od najtañszej do najdro¿szej pozwala analiza kosztu technicznego,
w podmiotu publicznego, który jako inwestor mo¿e wesprzeæ wybrany projekt spoœród
grupy rozwa¿anych, charakteryzuj¹cych siê jednorodnym efektem ekologicznym; spo³eczeñstwo (inwestor) powinno wspieraæ te projekty, które maj¹ najni¿szy wskaŸnik
DGC, gdy¿ dziêki temu suma pieniêdzy wyasygnowana ze œrodków publicznych przyniesie najwiêkszy efekt ekologiczny (³¹czny).
Dynamiczny koszt jednostkowy oblicza siê wed³ug wzoru:
t=n

å

DGC = p EE = t = 0

t=n

å

t=0

gdzie:
KIt
KRt

KI t + KE t
(1+ i ) t
EE t
(1+ i ) t

– koszty inwestycyjne poniesione w danym roku,
– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku,

36 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj¹cych dochód, MRR Warszawa,
15 stycznia 2009 r.
37 R¹czka J., Analiza efektywnoœci kosztowej w oparciu o wskaŸnik dynamicznego kosztu jednostkowego,
Transform advice programme, Warszawa 2002.
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EE
i
t

– efekt ekologiczny,
stopa dyskontowa,
– rok, przyjmuje wartoœæ od 0 do n, przy za³o¿eniu, ¿e 0 jest rokiem,
w którym ponosimy pierwsze koszty,
n – ostatni rok dzia³ania instalacji.
W analizie zmodyfikowanego DGC oprócz wskazania dok³adnych wartoœci finansowych
(kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych, które powinno siê obliczaæ na podstawie
Wytycznych) istotne bêdzie w³aœciwie wyliczenie efektu ekologicznego (EE). Obecnie zgodnie
z wytycznymi dla województwa lubuskiego38, efekt ekologiczny projektów inwestycyjnych
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi szacowany jest jako efekt rzeczowy (np. redukcja odpadów komunalnych Mg/rok, powierzchnia odzyskanych terenów zdegradowanych
w ha itp.). Nie uwzglêdnia siê przy jego obliczaniu innych dziedzin ochrony œrodowiska
np. ochrony atmosfery (powietrza), wód itp. W gospodarce odpadami proponuje siê zazwyczaj
obliczanie efektu ekologicznego zgodnie ze wzorem:
E = SO0 × w0 – SO1 × w1
gdzie:
O0 – iloœæ odpadów okreœlonej kategorii poddana unieszkodliwianiu innymi procesami
w ramach przedsiêwziêcia [Mg/rok],
O1 – iloœæ odpadów okreœlonej kategorii po procesach unieszkodliwiania i innych
w ramach przedsiêwziêcia [Mg/rok],
w0 – wspó³czynnik szkodliwoœci odpadów przed unieszkodliwieniem (tab. 7.5)
okreœlony za pomoc¹ przynale¿noœci do kategorii (zgodnie z Katalogiem Odpadów),
w1 – wspó³czynnik szkodliwoœci odpadów po unieszkodliwieniu (tab. 7.6)
okreœlony za pomoc¹ przynale¿noœci do kategorii (zgodnie Katalogiem Odpadów).

Tabela 7.5
Wspó³czynniki szkodliwoœci odpadów przed unieszkodliwieniem (w0)
Rodzaj odpadu

Wspó³czynnik szkodliwoœci

Odpad obojêtny

0,11

Odpad inny ni¿ obojêtny i niebezpieczny

0,50

Odpad niebezpieczny

5,00

ród³o: Wytyczne dotycz¹ce przygotowywania Studiów Wykonalnoœci w zakresie systemów ochrony ziemi;
RPO 2007–2013.

38 Wytyczne do przygotowywania projektów wspó³finansowanych ze œrodków funduszy strukturalnych i funduszu spójnoœci na przyk³adzie Wytycznych dotycz¹cych przygotowywania Studiów Wykonalnoœci dla Województwa
Lubuskiego, RPO 2007–2013.
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Tabela 7.6
Wspó³czynniki szkodliwoœci odpadów po unieszkodliwianiu (w1)
Rodzaj odpadu

Wspó³czynnik szkodliwoœci

Odpad obojêtny

0,10

Odpad inny ni¿ obojêtny i niebezpieczny

0,45

Odpad niebezpieczny

4,50

ród³o: Wytyczne dotycz¹ce przygotowywania Studiów Wykonalnoœci w zakresie systemów ochrony ziemi; RPO
2007–2013.

Dla dzia³añ z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych bezpoœredni efekt ekologiczny
obliczany jest wed³ug wzoru:
E = P (PRZED – PO)
gdzie:
P (PRZED – PO) – powierzchnia odzyskanych terenów zdegradowanych.
Natomiast inne zasady obliczania efektu ekologicznego zosta³y opracowywane dla programu operacyjnego województwa ma³opolskiego, gdzie wprowadzono zestaw wskaŸników
mierz¹cych ograniczenia iloœci sk³adowanych odpadów, jak i zmian technologicznych w ich
sk³adowaniu (tab. 7.7).
Tabela 7.7
Miary rezultatu lub efekty ekologiczne dla projektów z zakresu gospodarki odpadami
dla województwa ma³opolskiego
Lp.

Rodzaj dzia³ania

Jednostka
miary

Przed rozpoczêciem
dzia³ania

Po ukoñczeniu
dzia³ania

Efekt
ekologiczny

1

2

3

4

5

6

Ograniczenie iloœci sk³adowanych odpadów – odpady komunalne
1.

Selektywna zbiórka
odpadów
opakowaniowych

Mg/rok

iloœæ odpadów zebranych iloœæ odpadów zebranych
EF =
/ iloœæ odpadów
/ iloœæ odpadów
= (5 – 4) · 100%
wytworzonych
wytworzonych

2.

Zbiórka odpadów
elektrycznych
i elektronicznych

Mg/rok

Iloœæ odpadów zebranych iloœæ odpadów zebranych
EF =
/ iloœæ odpadów
/ Iloœæ odpadów
= (5 – 4) · 100%
wytworzonych
wytworzonych

3.

Sortowanie odpadów
selektywnie zebranych

Mg/rok

iloœæ odpadów
wysortowanych /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
sortowania
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iloœæ odpadów
wysortowanych /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
sortowania

EF =
= (5 – 4) · 100%
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Tabela 7.7. c.d.
1

2

3

4

5

6

Ograniczenie iloœci sk³adowanych odpadów – odpady komunalne

4.

Sortowanie odpadów
zmieszanych

Mg/rok

5.

Kompostowanie
odpadów zielonych

Mg/rok

6.

Kompostowanie frakcji
„bio” selektywnie
zebranej

7.

Mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie
odpadów

8.

Stabilizacja tlenowa
odpadów zmieszanych
po sortowni

9.

Metanizacja odpadów
komunalnych

Termiczne
10. przekszta³canie
odpadów komunalnych

Termiczne
11. przekszta³canie osadów
œciekowych

iloœæ odpadów
wysortowanych /
iloœæ odpadów
zmieszanych
wprowadzonych do
sortowania

iloœæ odpadów
wysortowanych /
iloœæ odpadów
zmieszanych
wprowadzonych do
sortowania

EF =
= (5 – 4) · 100%

iloœæ odpadów
iloœæ odpadów
EF =
kompostowanych /
kompostowanych /
= (5 – 4) · 100%
iloœæ odpadów zielonych iloœæ odpadów zielonych

Mg/rok

iloœæ kompostowanych
odpadów /
iloœæ wytworzonych
odpadów frakcji „bio”

iloœæ kompostowanych
odpadów /
iloœæ wytworzonych
odpadów frakcji „bio”

EF =
= (5 – 4) · 100%

Mg/rok

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
instalacji

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
instalacji

EF =
= (4 – 5) · 100%

Mg/rok

iloœæ pozosta³oœci
iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej koniecznej poprocesowej koniecznej
do zdeponowania na
do zdeponowania na
EF =
sk³adowisku / iloœæ
sk³adowisku / iloœæ
= (4 – 5) · 100%
odpadów
odpadów
wprowadzonych do
wprowadzonych do
instalacji
instalacji

Mg/rok

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej / iloœæ
odpadów
wprowadzonych do
instalacji

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej / iloœæ
odpadów
wprowadzonych do
instalacji

EF =
= (4 – 5) · 100%

Mg/rok

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
instalacji

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
instalacji

EF =
= (4 – 5) · 100%

Mg/rok

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
instalacji

iloœæ pozosta³oœci
poprocesowej /
iloœæ odpadów
wprowadzonych do
instalacji

EF =
= (4 – 5) · 100%

Sk³adowania odpadów komunalnych
1.

Instalacja odgazowuj¹ca
wraz z pochodni¹ lub
agregatem

m3/rok

iloœæ ujêtego gazu
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Tabela 7.7. c.d.
1

2

3

4

5

6

2.

Podczyszczanie
odcieków ze
sk³adowiska BZT5

kg/m3

stê¿enie BZT5

stê¿enie BZT5

EF = 5 – 4

3.

Urz¹dzenia techniczne

sztuka

iloœæ urz¹dzeñ

iloœæ urz¹dzeñ

EF = 5 – 4

powierzchnia
rekultywowana /
powierzchnia
sk³adowiska lub
zrekultywowana
powierzchnia dzikiego
sk³adowiska lub masa
wywiezionych odpadów

EF = 5 – 4

EF = 5 – 4

4.

Rekultywacja
techniczna
i biologiczna

tys. m2,
Mg

powierzchnia
rekultywowana /
powierzchnia
sk³adowiska lub
zrekultywowana
powierzchnia dzikiego
sk³adowiska lub masa
wywiezionych odpadów

5

Budowa sk³adowiska

tys. m3

pojemnoœæ geometryczna pojemnoœæ geometryczna
sk³adowiska
sk³adowiska

ród³o: Za³¹cznik do Uszczegó³owienia Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–
–2013, Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego, Kraków, 26 luty 2009 r.

Z kolei w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 zaproponowano
obliczanie wskaŸnika efektywnoœci kosztowej uzyskania efektu ekologicznego (WK), zgodnie
z równaniem:
i=n

WK =

å ci × Oi × Z i
i =1

ZKK + RKE

gdzie:
Oi

– jednostkowa stawka podstawowa op³aty za korzystanie ze œrodowiska dla
czynnika oddzia³ywania i,
Z
– iloœæ zredukowanego czynnika i w pierwszym roku po realizacji inwestycji,
i
– indeks czynnika oddzia³ywania,
n
– liczba czynników oddzia³ywania uwzglêdnionych w obliczeniach,
ZKK – zanalizowane nak³ady inwestycyjne,
RKE – roczne koszty eksploatacyjne instalacji,
ci
– wspó³czynnik koryguj¹cy, przyjmuje nastêpuj¹ce wartoœci39:
ci = 10 – dla odpadów niebezpiecznych,
ci = 1 – dla odpadów innych ni¿ niebezpieczne
oraz zaoszczêdzonej wody i energii.

39 Za odpady niebezpieczne uznaje siê odpady niebezpieczne w rozumieniu Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z dnia 8 paŸdziernika 2001 r.).
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W proponowanym rozwi¹zaniu efekt ekologiczny da wynik analizy LCA dla stanu przed
wprowadzeniem procesu unieszkodliwia i po. Mo¿na go dodatkowo analizowaæ zarówno w 11
kategoriach wp³ywu, 3 kategoriach szkody lub ewentualnie w zale¿noœci od celu zdecydowaæ
siê na jedn¹ z kategorii. Proponuje siê zatem, aby w Programach Operacyjnych z zakresu
gospodarki odpadami uwzglêdniaæ wyliczenia efektu ekologicznego metodami stosowanymi
w LCA dla poszczególnych kategorii wp³ywu i wyra¿aæ ich wp³yw w emisjach równowa¿nych.
Natomiast dla porównywania alternatywnych rozwi¹zañ inwestycyjnych nale¿y opracowaæ
uproszczony model LCA obejmuj¹cy proces normalizowania (dla warunków krajowych)
i wa¿enia, tak aby efekty mog³y byæ kwantyfikowane w postaci jednej liczby, np. Pt, jak
w metodzie Eco-indicator 99. W zwi¹zku z tym zaproponowano wprowadzenie do oceny
kategorie wp³ywu stosowane w LCA (tab. 7.8). Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ metodyka LCA
ocenia tzw. potencjalny wp³yw na œrodowisko i na tej podstawie nie uzyskuje siê informacji
o wielkoœci rzeczywistego wp³ywu zwi¹zanego ze specyficzn¹ emisj¹ w danym miejscu. LCA
przedstawia, bowiem pewne powi¹zania przyczynowo-skutkowe pomiêdzy danym typem emisji
i rodzajem wp³ywu40 i z tego powodu mo¿e byæ jedynie uzupe³nieniem dla OOŒ41.
Tabela 7.8
Przyk³adowe sposoby wyliczania efektów ekologicznych z wykorzystaniem metodyki LCA
Fundusz/Dzia³anie

Efekt ekologiczny/Miara rezultatu

Wyjaœnienia

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2007–2013
Ochrona ziemi:
Gospodarka odpadami
Rekultywacja terenów
zdegradowanych

EE =

n

n

i =1

i =1

åO(t) przed × W(t) przed - åO(t) po ×
· EE = Pprzed – Ppo

wskaŸnik WK lub
EE iloœæ zredukowanych odpadów
(efekt ekologiczny),
l

LCA
wskaŸniki efektu cieplarnianego jw.
EE = wartoœæ indeksu Pt (PRZED – PO)
lub/i dominuj¹ca kategoria wp³ywu
Ochrona ziemi:
Gospodarka odpadami

efekt cieplarniany =
= kg równowa¿nego CO2
ekotoksycznoœæ = 1,4 kg DCB
(np. dla horyzontu czasowego 100 lat)

natomiast dla ekotoksycznoœci wed³ug42 to
równowa¿nik 1,4 kg DCB, czyli dla np.:
amoniaku = 1,0E–01
arsenu = 3,5E=05
kadmu = 1,5E+05
miedzi 4,3E=03
DDT=1,1E=0,2

ród³o: Opracowanie na podstawie: Kulczycka J., LCA wyznacznikiem miêdzynarodowej konkurencyjnoœci
ekologicznej (maszynopis, IGSMiE PAN, 2008).
40 Lewandowska A., Œrodowiskowa ocena cyklu ¿ycia produktu na przyk³adzie wybranych typów pomp przemys³owych, AE Poznañ 2006
41 Opracowanie na podstawie: Kulczycka J., LCA wyznacznikiem miêdzynarodowej konkurencyjnoœci ekologicznej (maszynopis, IGSMiE PAN, 2008).
42 Czwarty raport IPCC z 2007 r. zweryfikowa³ wartoœæ metanu z 21 kg (raport z 1996 r.) do poziomu 25 kg
równowa¿nego CO2 dla wartoœæ GWP 100 lat.
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Ocena cyklu ¿ycia to technika zarz¹dzania œrodowiskowego o bardzo szerokim zastosowaniu43. Prowadzenie badañ z wykorzystaniem LCA wymaga jednak zebrania bardzo du¿ej
iloœci danych, znajomoœci zasad prowadzenia analiz, jak i korzystania z oprogramowañ i baz
danych, które nie s¹ dostêpne (jeszcze) w jêzyku polskim. Brak jest te¿ informacji o procesach
i produktach oraz danych dotycz¹cych strumieni odniesienia opracowanych dla warunków
krajowych. W zwi¹zku z tym wiêkszoœæ ocen dotyczy potencjalnego wp³ywu przeliczanego
œrednio na 1 Europejczyka w danym roku. W takim ujêciu LCA jest istotnym narzêdziem dla
Komisji Europejskiej, które ma du¿e znaczenie w dokumentach UE.
W Polsce stosowanie LCA te¿ jest rekomendowane w wielu strategiach i politykach44 oraz
w Prawie ochrony œrodowiska (zapis pojawi³ siê w 2001 r. i zosta³ uchylony w 2005 r.). Zapis
o potrzebie i mo¿liwoœci stosowania LCA pojawi³ siê te¿ w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2020
(z dn. 1 paŸdziernika 2007 r., s. 106), zw³aszcza dla osi priorytetowej 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia. W dokumencie tym uznano, ¿e wspierane bêd¹ tak¿e dzia³ania
nakierowane na wprowadzanie innowacyjnych technik zarz¹dzania m.in. oceny cyklu ¿ycia
(ang. Life Cycle Assessment LCA) odnosz¹cej siê do wszystkich potencjalnych skutków wp³ywu
produktu lub jego projektowania na œrodowisko, pocz¹wszy od badañ, poprzez produkcjê,
eksploatacjê, przetwarzanie a¿ do jego sk³adowania.
LCA mo¿e i powinna byæ podstawowym narzêdziem oceny efektów ekologicznych rozwi¹zañ technologicznych i projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, jak
i realizowanych programów i planów. W po³¹czeniu z proponowan¹ metodyk¹ dotycz¹c¹
oceny ekonomicznej lub finansowej projektów, jak i przewidywanych nak³adów na realizacjê
planów (np. z zakresu gospodarki odpadami), mo¿e byæ wykorzystana do kompleksowej oceny
eko-efektywnoœci. Takie postêpowanie wymaga jednak opracowania spójnego oprogramowania, np. dla oceny gospodarki odpadami, podobnie jak w innych krajach, np. Wielkiej
Brytanii WRATE, Danii EASEWASTE.

G

Autorzy: dr Joanna Kulczycka, dr hab. in¿. El¿bieta Pietrzyk-Sokulska – Instytut GSMiE PAN; Pracownia
Badañ Strategicznych
43 J. Kulczycka, A. Henclik, LCA uniwersaln¹ technik¹ zarz¹dzania œrodowiskowego, [w:] Przegl¹d Górniczy,
nr 4, Katowice 2006, ISSN 0033-26X.
44 J. Kulczycka, Odzwierciedlenie metody oceny cyklu ¿ycia w polityce ekologicznej, Ekonomia i Œrodowisko,
(w druku), Bia³ystok 2009.
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8.1. Analiza korzyœci z wprowadzania LCA
do oceny gospodarki odpadami komunalnymi
W rozwa¿aniach wariantów technologicznych z wykorzystaniem metody LCA (np. oceny
systemu czy technologii zagospodarowania odpadów) nale¿y pamiêtaæ, aby porównywane
warianty mia³y takie same funkcje u¿ytkowe – np. jednostk¹ funkcjonaln¹ dla dwu wariantów
powinno byæ zagospodarowanie 1000 Mg odpadów w danym województwie. Stosowanie LCA
mo¿e mieæ znaczenie zw³aszcza przy ocenie wariantów technologicznych, gdy planowana
inwestycja jest wariantem nowym, a stan bie¿¹cy wariantem „0” (analiza wp³ywu na œrodowisko PRZED i PO wprowadzeniu inwestycji) lub dokumentów strategicznych, stan „przed”
i „po” ich wprowadzeniu.
Ocena LCA uwzglêdniaj¹ca aspekty œrodowiskowe, u³atwia wybór nowych proekologicznych rozwi¹zañ w wielu obszarach dzia³alnoœci gospodarczej. Wdro¿enie LCA daje wymierne
korzyœci, zarówno instytucji, która decyduje siê na jej przeprowadzenie, jak i spo³eczeñstwu,
a przede wszystkim œrodowisku. Korzyœci te to:
w uœwiadomienie i wskazanie wspó³zale¿noœci miêdzy dzia³alnoœci¹ cz³owieka a jej konsekwencjami dla œrodowiska,
w dostarczenie zarz¹dom instytucji rzetelnej informacji na temat wp³ywu ich dzia³alnoœci
na œrodowisko,
w prowadzenie dzia³alnoœci w sposób przyjazny dla œrodowiska i odpowiedzialny spo³ecznie,
w pomoc w procesie podejmowania decyzji maj¹cych zminimalizowaæ wp³yw przemys³u
lub us³ug na œrodowisko,
w kompleksowe zilustrowanie wspó³zale¿noœci i oddzia³ywañ miêdzy konkretn¹ dzia³alnoœci¹ sektora przemys³u lub us³ug a œrodowiskiem,
w stworzenie w miarê uniwersalnej metodyki przydatnej przy ocenie wp³ywu dzia³alnoœci
przemys³owej lub us³ugowej na œrodowisko45.
Dziêki wprowadzeniu zasad postêpowania zgodnie z ide¹ cyklu ¿ycia w ogólnym zarz¹dzaniu i dostosowaniu produktów i procesów uzyskuje siê szereg korzyœci w zakresie ochrony
œrodowiska, bezpieczeñstwa i higieny pracy, ryzyka i zarz¹dzania jakoœci¹. Wyniki analizy
metod¹ LCA mog¹ mieæ istotne znaczenie nie tylko dla producentów lub odbiorców danego
wyrobu, ale równie¿ dla instytucji rz¹dowych wspieraj¹cych politykê ekologiczn¹. Istnieje
bowiem mo¿liwoœæ przeniesienia kosztów zarz¹dzania (np. odpadami miejskimi) z gestii samorz¹dów lokalnych na maj¹cych najwiêkszy wp³yw na œrodowisko, zgodnie z zasad¹ „zanieczyszczaj¹cy p³aci”. Inicjatywy rz¹dowe wykorzystuj¹ce idee cyklu ¿ycia maj¹ wp³yw nie
tylko na umocnienie na rynkach regionalnych i globalnych pozycji sektorów przemys³u i us³ug,
ale tak¿e zapewnienie ogólnych œrodowiskowych korzyœci spo³eczeñstwu (aspekty ekonomiczne i spo³eczne). Rz¹dy anga¿uj¹c siê w programy i inicjatywy wspieraj¹ce realizacjê
koncepcji cyklu ¿ycia, upowszechniaj¹ wprowadzanie zasad strategii zrównowa¿onego rozwoju, pocz¹wszy od lokalnych planów poprzez krajowe do miêdzynarodowych strategii. Podejœcie oparte na zasadach cyklu ¿ycia umo¿liwia projektantom, dostawcom us³ug, urzêdnikom
lub innym osobom podejmowanie decyzji w ujêciu holistycznym, z uwzglêdnieniem wszystkich
45

Kulczycka J. red., LCA now¹ technik¹ zarz¹dzania œrodowiskowego, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2001.
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elementów œrodowiska. Koncepcja cyklu ¿ycia pozwala bowiem unikn¹æ przenoszenia problemów z jednego cyklu etapu ¿ycia do drugiego, z jednego obszaru geograficznego do innego
lub z jednego komponentu œrodowiska (np. jakoœci powietrza) na inny (np. jakoœæ wód lub gleb).
Wykorzystuj¹c LCA mo¿na równie¿ prognozowaæ wp³yw na œrodowisko ró¿nych wariantów
modelu zarz¹dzania odpadami, np. okreœliæ zakres zmian potencjalnego wp³ywu na œrodowisko
proponowanego modelu gdy zwiêkszy siê poziom recyklingu lub zastosuje siê alternatywny
scenariusz gospodarki odpadami. Analiza cyklu ¿ycia jest równie¿ przydatna do oceny nowych
technologii zagospodarowania odpadów, ustalenia optymalnych parametrów, ale pamiêtaæ
nale¿y, ¿e przy analizie nowo wprowadzanych technologii dane bilansowe mog¹ byæ obarczone
du¿ym wspó³czynnikiem niepewnoœci.
Ocena cyklu ¿ycia mo¿e byæ równie¿ wykorzystana w procesie ewaluacji programów
i projektów, przy czym sam proces ewaluacji dokumentów podlega okreœlonym procedurom
prawnym i zasadom dobrych praktyk. LCA mo¿e wiêc stanowiæ jego uzupe³nienie.

8.2. Proces ewaluacji w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce
Definicja ewaluacji
Ewaluacja to krytyczny, niezale¿ny proces oceny dzia³añ programów, projektów lub pojedynczych przedsiêwziêæ, a przede wszystkim uzyskanych efektów. Proces ewaluacji przeprowadzany jest w celu dostarczenia rzetelnych i udokumentowanych danych, które powinny
u³atwiæ podjêcie decyzji odnoœnie projektu, programu lub pojedynczego przedsiêwziêcia. Rozporz¹dzenie Rady Europy nr 1260 (dn. 21.06.1999 r.) dotycz¹ce Funduszy Strukturalnych
(uchylone rozporz¹dzeniem 1083/2006 z dn. 11.07.2006 r.) wskazuje na koniecznoœæ wykonywania ewaluacji, aby ustaliæ efektywnoœæ pomocy strukturalnej Wspólnoty i oszacowaæ jej
oddzia³ywania w zale¿noœci od celów. Jest to wiêc narzêdzie (instrument) planowania i zarz¹dzania pomoc¹, ale tak¿e pewne wspomaganie oceny efektywnoœci wykorzystania funduszy
pomocowych.
Ewaluacja spe³nia trzy podstawowe funkcje:
w poznawcz¹, gdy oszacowuje w miarê obiektywnie wp³yw ró¿nych polityk, programów
i projektów na dan¹ spo³ecznoœæ lub jej ogó³,
w normatywn¹, poniewa¿ wspomaga polityków i decydentów w ocenie podjêtych dzia³añ
publicznych,
w edukacyjn¹, gdy¿ dostarcza praktycznych informacji wykonawcom i beneficjentom
dzia³añ i w ten sposób ma wp³yw na modyfikacjê ich jakoœci w przysz³oœci.
Ewaluacja ma wiêc szerzej spojrzeæ na dany program czy projekt poprzez pokazanie tak
zamierzonych, jak i niezamierzonych jego celów oraz d³ugookresowych efektów. Aby otrzymane wyniki by³y wiarygodne i w miarê obiektywne ewaluacjê wykonuj¹ zewnêtrzni, niezale¿ni eksperci.
Pocz¹tki ewaluacji siêgaj¹ pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XX w., gdy w USA szukano
sposobów na racjonalizacjê rz¹dowych i socjalnych programów pomocowych (np. Plarning
Programming, Bulgeting System PPBS) w celu oceny ich efektywnoœci i neutralnoœci administracji publicznej. Ministerstwa zaczê³y stosowaæ zarz¹dzanie przez cele. Stopieñ mierzenia
wykonanych celów i ich sukcesów podawano za pomoc¹ specjalnie okreœlonych wskaŸników.
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To w³aœnie stanowi³o kluczowy element ewaluacji. Na kontynencie europejskim ewaluacja
pojawi³a siê dopiero w po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w. Przyczyni³y siê do tego m.in.
kryzysy paliwowe, które wymusi³y ocenê kosztów poszczególnych bogatych pañstw i racjonalnoœæ programów publicznych, wraz z ich efektywnoœci¹. Jako pierwsze pañstwa, które
rozpoczê³y reformy w tym zakresie, wyst¹pi³y Wielka Brytania, Holandia, Szwecja i Niemcy.
Administracje tych krajów stosunkowo wczeœnie implementowa³y zza oceanu zarz¹dzanie
oparte na efektach. W wiêkszoœci tych krajów ewaluacja wyros³a z audytu, ale mia³a s³u¿yæ
racjonalizacji wydatków oraz zwiêkszeniu przejrzystoœci dzia³añ pomocowych, wspieraj¹cych.
W jej upowszechnianiu mo¿na wyró¿niæ trzy etapy:
w koniec lat osiemdziesi¹tych XX w. w zwi¹zku z reform¹ J. Delorsa (1988 r.), gdy
utworzono m.in. now¹ wspólnotow¹ politykê regionaln¹ i przeznaczono znaczne œrodki
na pomoc finansow¹ WE w celu podniesienia jej spójnoœci spo³eczno-ekonomicznej,
a zw³aszcza poszczególnych jej regionów; Komisja Europejska chcia³a dysponowaæ
odpowiednimi narzêdziami do kontroli zasadnoœci i wykorzystania tych œrodków; zaczêto stosowaæ ewaluacjê, ale w sposób nieuporz¹dkowany – ka¿dy kraj wed³ug w³asnych doœwiadczeñ i tradycji; w zwi¹zku z tym pierwsze ewaluacje by³y nieskoordynowane, trudne do porównañ i wykonywane jako minimum wymogów stawianych
przez Komisjê Europejsk¹;
w pierwsza po³owa lat dziewiêædziesi¹tych XX w., gdy koñczy³ siê pierwszy okres programowania Funduszy Strukturalnych i trwa³y przygotowania do wdra¿ania polityki na
lata nastêpne; potrzebna by³a analiza skutecznoœci dotychczas podjêtych dzia³añ,
a jednoczeœnie zapada³y decyzje o Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wywierano
nacisk na koniecznoœæ sprawdzania racjonalnoœci i efektów dotychczasowych dzia³añ;
wtedy to na posiedzeniu Rady Europy w Edynburgu (1992 r.) podjêto dzia³ania
w kierunku zwrócenia uwagi na monitoring i ewaluacjê; efektem by³o ujednolicenie
i udoskonalenie procedur i praktyk ewaluacyjnych, a jednoczeœnie powsta³y pierwsze
instytucje zajmuj¹ce sie tym problemem (m.in. pocz¹tkowo departament XII w DG,
a potem XVI); metodologie badañ ewaluacyjnych rozwija³y siê niezale¿nie w trzech,
w miarê odizolowanych dyrekcjach Komisji Europejskiej: DG-Research, czêœæ dyrekcji
External Aid (Biuro EuropeAid odpowiedzialne za programy pomocowe spoza krajów
UE i do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, tak¿e krajów Europy Œrodkowowschodniej; ma
bogate doœwiadczenie w zlecaniu i koordynowaniu ewaluacji programów zewnêtrznych
np. PHARE, TACIS, CARDIS, MEDA itp.), a tak¿e DG-Regio (odpowiada za ewaluacje
programów finansowanych z FS i przygotowuje odpowiednie wytyczne i przewodniki
u³atwiaj¹ce realizacjê programów m.in. Working Papers); biura te wydawa³y poradniki
i wytyczne dotycz¹ce celów ewaluacji oraz zarz¹dzania projektami; najbardziej popularny w tym okresie by³ program MEANS (Evaluation Methods for Actions of Structural
Nature), który mia³ promowaæ kulturê ewaluacji w UE w trakcie konferencji, seminariów
i publikacji, które mia³y s³u¿yæ wymianie doœwiadczeñ i wypracowaniu wspólnych
standardów ewaluacji; wynikiem by³ specjalny podrêcznik wydany w 1999 r.;
w koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w., kiedy mia³ miejsce kryzys w Komisji Europejskiej
(tzw. Santera) i reforma maj¹ca na celu zwiêkszenie przejrzystoœci dzia³añ instytucji
unijnych oraz racjonalnoœci i jakoœci realizowanych programów i projektów; najlepszym
narzêdziem okaza³a siê dla tych dzia³añ ewaluacja; w zwi¹zku z powy¿szym w 2000 r.
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sta³a siê ona obowi¹zkowa dla ka¿dego dzia³ania finansowanego ze œrodków unijnych;
nadzór i koordynacjê nad prowadzeniem ewaluacji powierzono dyrekcji DG-Bud¿et,
która prowadzi sieæ wymiany informacji miêdzy departamentami Komisji oraz wprowadza pewne standardy oraz wydaje podrêczniki z tego zakresu np. Working Papers,
które s¹ zbiorem wytycznych dotycz¹cych ró¿nych aspektów zarz¹dzania Funduszami
Strukturalnymi (FS) od planowania programów polityki regionalnej poprzez wdra¿anie
i monitorowanie, a¿ po efekty.
W ostatnich latach obserwuje siê znacz¹cy wzrost jakoœci i liczby ewaluacji oraz ich
znaczenia, gdy¿ pokazuj¹ skutecznoœæ i s¹ narzêdziem racjonalizacji i podnoszenia jakoœci
interwencji.
Komisja Europejska wyró¿nia kilka typów ewaluacji w zale¿noœci od przedmiotu analizy
i jej czasu. W zale¿noœci od przedmiotu ewaluacji wyró¿nia siê:
w ewaluacjê programu lub wiêkszej ich liczby,
w ewaluacjê ca³ej polityki.
W przypadku FS zwykle jeden fundusz obs³uguje kilka celów i w zwi¹zku z tym prowadzi
siê ewaluacjê nie tylko programów z zakresu jednego celu, ale ewaluacjê kilku programów lub
projektów finansowanych w obrêbie danego Funduszu. Coraz czêœciej prowadzi siê tak¿e
ewaluacje tematyczne zwi¹zane z jedn¹ kwesti¹ zarz¹dzania FS (np. zasady partnerstwa) lub
jednego aspektu (np. zrównowa¿onego rozwoju).
W zale¿noœci od czasu przeprowadzania ewaluacji znana jest:
w ewaluacja wstêpna (ex-ante art. 41 rozporz¹dzenia nr 1260/1999 Komisji Europejskiej)
dokonywana przed wdra¿aniem programu w celu oceny trafnoœci interwencji z punktu
widzenia potrzeb oraz spójnoœci z planowanymi celami i sposobami ich realizacji; mo¿e
tak¿e identyfikowaæ trudnoœci oraz diagnozê potrzeb i oczekiwañ grupy docelowej;
wydziela siê w niej szeœæ g³ównych elementów tzw. etapy analizy:
 analiza dotychczasowych doœwiadczeñ,
 diagnoza spo³eczno-gospodarcza pomocy,
 ocena zasadnoœci wykonanych wyborów i przyjêtych priorytetów dzia³añ wraz
z ocen¹ ich wewnêtrznej i zewnêtrznej spójnoœci,
 ocena kwantyfikacji celów,
 ocena oczekiwanego oddzia³ywania spo³eczno-gospodarczego oraz alokacji zasobów,
 ocena planów/przyjêtego systemu wdra¿ania programu;
w ewaluacja œredniookresowa (mid-term art. 42 rozporz¹dzenia nr 1260/1999 KE) dokonywana jest mniej wiêcej w po³owie wdra¿ania interwencji; na tym etapie analizie
poddawane s¹ osi¹gniête rezultaty i pierwsza ocena jakoœci realizacji programu
oraz wykonanych za³o¿eñ, a zw³aszcza celów i przyjêtych dla ich realizacji wskaŸników; etap ten jest wa¿ny ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zmiany, przyjêtych na pocz¹tku
uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych, które mog¹ dezaktualizowaæ pocz¹tkowe
diagnozy; ewaluacja mo¿e wiêc wprowadziæ pewne modyfikacje przyjêtych na pocz¹tku za³o¿eñ, tym bardziej, ¿e w du¿ej mierze opiera siê na danych z monitoringu, co
gwarantuje jej wynikom rzetelnoœæ i wiarygodnoœæ; w ramach tego etapu nale¿y
uwzglêdniæ:
 analizê wyników z poprzedniej ewaluacji (ex-ante),
 ponown¹ ocenê trafnoœci i aktualnoœci przyjêtej strategii,
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 diagnozê zaistnia³ych czynników mog¹cych mieæ wp³yw na samo wdra¿anie i skutecznoœæ osi¹gniêcia zak³adanych celów,
 potwierdzenie trafnoœci wybranych celów w stosunku do aktualnych potrzeb sektora
lub beneficjentów,
 ocenê dotychczasowej skutecznoœci i efektywnoœci rezultatów oraz postêpu realizacji
celów,
 ocenê jakoœci zarz¹dzania realizacj¹ przedsiêwziêcia,
 ocenê rzetelnoœci procedur zbieranych informacji, w tym systemu monitorowania,
 dostarczenie u¿ytecznych informacji do podejmowania decyzji odnoœnie tzw. rezerwy wykonania;
w ewaluacja koñcowa (ex-post art. 43 jw.) przeprowadzana jest po zakoñczeniu realizacji
programu, ale nie póŸniej ni¿ 3 lata po zakoñczeniu okresu programowania (art. 43
rozporz¹dzenia nr 1260/1999); jej g³ównym zadaniem jest zbadanie d³ugotrwa³ych
efektów programu oraz ich trwa³oœci (szacunkowo, ze wzglêdu na d³u¿szy czas ich
ujawniania); w tym etapie dokonuje siê ca³oœciowej oceny skutecznoœci i efektywnoœci
interwencji, a tak¿e jej trafnoœci i u¿ytecznoœci; etap ten to nie tylko kompleksowa ocena
realizacji programu, ale tak¿e cenne Ÿród³o informacji niezbêdnych dla planowanych,
kolejnych interwencji.
Ponadto dokonuje siê niekiedy tak¿e ewaluacji uzupe³niaj¹cych tzw. on-going lub tematycznych. Ewaluacja on-going zwykle prowadzona jest niezale¿nie od pozosta³ych, w trakcie
trwania interwencji; nie spe³nia roli monitoringu, ale pog³êbionej oceny wybranych problemów, czêsto zdiagnozowanych w trakcie realizacji innych ewaluacji. Skupia siê na zarz¹dzaniu realizacj¹ interwencji, diagnozuje i analizuje problemy, które ujawni³y siê dopiero
w trakcie jej trwania i szuka mo¿liwoœci ich rozwi¹zania.
Ewaluacja tematyczna ocenia pojedyncze fragmenty polityk w sposób przekrojowy lub
porównawczy (np. kilka programów realizowanych w ró¿nych krajach lub regionach). Czêsto
realizowana jest jako studium przypadku (cas study).
Oprócz tego znane s¹ tak¿e tzw. meta-ewaluacje, które maj¹ za zadanie syntezê i porównanie kilku lub wiêcej ewaluacji z danego tematu w celu dostarczenia syntetycznych wniosków
i konkluzji oraz ocenê jakoœci prowadzonych ewaluacji w celu wyboru najlepszych praktyk oraz
wskazania s³aboœci w ich metodologii lub stosowanych wskaŸnikach (np. INTERREG).
Komisja Europejska – opieraj¹c siê na w³asnych doœwiadczeniach oraz doœwiadczeniach
Banku Œwiatowego i OECD – wypracowa³a operacyjn¹ definicjê ewaluacji badaj¹cej dzia³ania
finansowane ze œrodków UE. Jej zadaniem jest odpowiedŸ na piêæ podstawowych pytañ
(kryteriów) ewaluacyjnych:
w trafnoœæ (relevance) – ocenia w jakim stopniu przyjête cele odpowiadaj¹ zidentyfikowanym problemom lub realnym potrzebom beneficjentów,
w efektywnoœæ (efficiency) – ocenia poziom ekonomicznoœci programu w postaci poniesionych nak³adów do uzyskanych, okreœlonych wyników i efektów,
w skutecznoœæ (effectiveness) – ocenia do jakiego stopnia cele programu zdefiniowane na
poziomie programowania zosta³y osi¹gniête,
w oddzia³ywanie (impact) – ocenia zwi¹zek pomiêdzy celem programu i celami ogólnymi
tzn. stopieñ w jakim korzyœci odniesione przez docelowych beneficjentów mia³y szerszy,
ogólny wp³yw na wiêksz¹ liczbê ludzi,
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w trwa³oœæ efektów (sustainability) – ocenia czy pozytywne efekty projektu na poziomie
celu mog¹ trwaæ po zakoñczeniu finansowania zewnêtrznego oraz czy jest mo¿liwe
utrzymanie wp³ywu tego projektu w d³u¿szym okresie na procesy rozwoju sektora, kraju
lub regionu.
Powy¿sze pytania maj¹ na celu badanie relacji pomiêdzy poszczególnymi elementami
projektu poprzez identyfikacjê potrzeb grupy beneficjentów projektu, cele projektu, œrodki
(wk³ad) wykorzystane do jego realizacji, dzia³ania prowadzone w ramach projektu, produkty,
rezultaty oraz jego d³ugookresowe oddzia³ywania (rys. 8.1).

Rys. 8.1. Schemat podstawowych pytañ ewaluacyjnych na podstawie Indicator for… 2004

Zgodnie z powy¿szym schematem mo¿na powiedzieæ, ¿e ewaluacja ex-ante bêdzie koncentrowaæ siê na ocenie trafnoœci, a ex-post na skutecznoœci i u¿ytecznoœci analizowanego programu lub projektu.
Przeprowadzenie wyczerpuj¹cej ewaluacji oparte jest na danych z realizacji finansowej
i fizycznej analizowanego programu. W zwi¹zku z tym ewaluacja – zgodnie z wymogami
Komisji Europejskiej – jest powi¹zana z monitoringiem. W tym miejscu pojawiaj¹ siê wskaŸniki
iloœciowe i jakoœciowe, miarodajne i porównywalne. Danych do ich tworzenia dostarcza
w³aœnie monitoring, który jest gwarantem dobrze wykonanej ewaluacji. Ponadto ewaluacja ma
szereg narzêdzi w³asnych, którymi pos³uguje siê przy analizie danych z monitoringu, ale tak¿e
do ich zbierania i póŸniejszych dzia³añ.
Wybrane narzêdzia ewaluacji
Narzêdzia u¿ywane do ewaluacji to wiele instrumentów badawczych wykorzystywanych
w naukach spo³eczno-ekonomicznych, tak jakoœciowych jak i iloœciowych, od narzêdzi tzw.
miêkkich np. wywiadów po techniki ekonomiczne np. modele ekonometryczne. Wœród nich
mo¿na wydzieliæ narzêdzia statyczne lub interaktywne np. tzw. desk research, a ze wzglêdu na
pe³nion¹ funkcjê takie, które nadaj¹ siê do strukturalizacji ca³ego programu (np. w ewaluacji
ex-ante) lub do pozyskiwania danych, analizy danych oraz oceny. Ze wzglêdu natomiast na cel
ich u¿ycia wydzielono narzêdzia prospektywne (dla ewaluacji ex-ante) lub retrospektywne
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(dla ewaluacji mid-term lub ex-post). Zakres stosowania poszczególnych z nich przedstawia
tabela 8.1.
Technik¹ s³u¿¹c¹ do gromadzenia i analizy danych jest triangulacja, która pozwala na lepsze
poznanie i zrozumienie badanego programu (projektu) i stwarza mo¿liwoœci dokonania odniesieñ i porównañ. Mo¿e byæ stosowana tak¿e do identyfikacji Ÿróde³ informacji (tzn. ró¿nych
respondentów), co daje mo¿liwoœci posiadania szerszego zakresu informacji bardziej obiektywnych, gdy¿ uwzglêdniaj¹cych ró¿ne aspekty problemów.
Zbieranie danych polega na:
w analizie dokumentów administracyjnych tzn. programowych (np. analizowane projekty,
dokumentacje oraz dane z monitoringu), które nale¿y weryfikowaæ poprzez porównanie z informacjami z innych Ÿróde³, aby unikn¹æ zbyt uproszczonych i pochopnych
wniosków;
Tabela 8.1
Narzêdzia ewaluacji i ich zastosowanie
Prospektywne
(ewaluacja ex-ante)
Metody
strukturalizowanie

pozyskiwanie
danych

analiza
danych

Retrospektywne
(ewaluacja mid-term i ex-post)
ocena

Statyczne
dane
administracyjne
analiza SWOT
modele logiczne
analiza
kosztów-korzyœci
benchmarking
(porównania)
modele
ekonometryczne
Interaktywne
badania ankietowe
wywiady
studia przypadków
panel ekspertów
OOŒ
strategiczna ocena
œrodowiskowa
ród³o: Opracowano na podstawie MEANS [http://evalsed.info].
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w wywiadach indywidualnych (przydatne na wszystkich etapach ewaluacji), które polegaj¹
na zbieraniu informacji jakoœciowych; mog¹ one przybieraæ formê rozmowy nieformalnej, wywiadu czêœciowo ustrukturyzowanego lub pe³nego (wg wczeœniej opracowanego dok³adnego zestawu pytañ); pozwalaj¹ poznaæ wszystkie aspekty danego
programu, ale s¹ kosztowne i czasoch³onne, a tak¿e doœæ skomplikowana jest ich analiza;
w kwestionariuszach, czyli zestawie jasno sformu³owanych i precyzyjnie brzmi¹cych pytañ,
które jednak cechuje ma³a elastycznoœæ (np. pewne kwestie mog¹ w trakcie ich przygotowywania umkn¹æ); w zwi¹zku z tym s¹ przydatne dla ewaluacji ex-post i mid-term,
a nieprzydatne (lub mniej przydatne) dla programów skomplikowanych, wielowariantowych;
w wywiadach grupowych (focus group interview), które odbywaj¹ siê przy udziale moderatora podsuwaj¹cego tematy do dyskusji; daj¹ mo¿liwoœæ konfrontacji opinii; szczególnie przydatne do analizy zagadnieñ i obszarów o odmiennych opiniach, które nale¿y
dok³adnie poznaæ; s¹ stosowane na ka¿dym etapie ewaluacji;
w obserwacjach polegaj¹cych na zbieraniu danych przez cz³onków zespo³u ewaluacyjnego, którzy bior¹ bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach danego programu; pozwalaj¹ na
bardziej wszechstronn¹ analizê i ocenê badanego programu;
w techniki grupowe pozwalaj¹ na zbieranie informacji zwrotnych w trakcie szkoleñ
i innych spotkañ; s¹ ³atwe w przygotowaniu i stosunkowo ma³o czasoch³onne; najlepsze
dla ewaluacji tematycznych.
Metody oceny – ich g³ównym celem jest ocena efektów programu w odniesieniu do
okreœlonych, wczeœniej przyjêtych kryteriów najczêœciej za pomoc¹:
w panelu ekspertów – jedna z najpopularniejszych metod oceny efektów, wykorzystuje
wiedzê szeregu niezale¿nych specjalistów w danej dziedzinie, którzy na podstawie
zebranych dokumentów oceniaj¹ efekty w kontekœcie okreœlonych kryteriów ewaluacyjnych; polecany dla programów nie innowacyjnych i raczej o charakterze technicznym; pewnym jego ograniczeniem jest subiektywizm;
w Oceny Oddzia³ywania na Œrodowisko (Environmental Impact Assessment EIA) s³u¿y
do identyfikacji wp³ywu na œrodowisko; stosowana zwykle przed rozpoczêciem realizacji projektu (etap ewaluacji ex-ante); jest wymagana zgodnie z zasad¹ przezornoœci
(dyrektywa 85/337/EWG, zmieniona na 97/11/WE);
w Strategicznej Oceny Œrodowiskowej (Strategie Environmental Assessment SEA) –
odpowiednik OOŒ dla polityk, planów i programów; prowadzona jest w trakcie programów lub po ich zakoñczeniu; ma na celu ewaluacjê wp³ywu polityk, planów oraz
programów przyjmowanych na wy¿szym poziomie dla bardziej spójnego i poprawnego
z punktu widzenia ochrony œrodowiska programowania i planowania, a tak¿e zapewnienia odpowiedniego przep³ywu informacji i koordynacji miêdzy aktorami zaanga¿owanymi w proces podejmowania decyzji;
w benchmarkingu polegaj¹cego na ocenie efektów poprzez porównanie z efektami podobnych programów, które zosta³y uznane za udane i mog¹ stanowiæ przyk³ad; pozwala na
wskazanie s³abych i mocnych stron programu, które mog¹ mieæ wp³yw na jakoœæ
osi¹ganych celów; stosowany zw³aszcza przy ewaluacji ex-post;
w analizy SWOT polegaj¹cej na ocenie mocnych (strenghts) i s³abych (weaknesses) stron
danego programu oraz wskazaniu szans (opportunities) i zagro¿eñ (threats) wynika129
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j¹cych z zewnêtrznych czynników; pozwala na wydzielenie czynników maj¹cych silny
wp³yw na rozwój programu, a niwelowanie os³abiaj¹cych osi¹gniêcie zamierzonych
celów programu; pozwalaj¹ na to istniej¹ce mo¿liwoœci i pojawiaj¹ce siê szanse oraz
niwelowane zagro¿enia; zalecana dla ewaluacji ex-ante, ale mo¿e byæ wykorzystywana
tak¿e na innych etapach;
w modeli logicznych s³u¿¹cych strukturalizowaniu lub przedstawieniu relacji miêdzy zidentyfikowanymi problemami, podjêtym dzia³aniem i oczekiwanymi rezultatami; czêsto
u¿ywa siê w tej metodzie tzw. matrycy logicznej (matryca prawdy), która bazuje na
zasadach logicznego myœlenia, a jednoczeœnie zmusza twórców projektu do przedstawienia zwi¹zku miêdzy dzia³aniami a celami, których realizacji one s³u¿¹;
w analizy kosztów i korzyœci (cost-benefit analysis) pomagaj¹cej stwierdziæ, w jakim
stopniu realizacja programu jest po¿¹dana przez dan¹ spo³ecznoœæ; analizuje dobre
i negatywne efekty (tak¿e potencjalne) przypisuj¹c im wartoœæ finansow¹ w perspektywie interesów ró¿nych grup spo³ecznych; g³ównym celem okreœlenie potencjalnych
efektów dla kilku alternatywnych koncepcji programu i wybór dziêki temu wersji
najkorzystniejszej; polecana zw³aszcza dla ewaluacji ex-ante;
w analizy kosztów i efektywnoœci (cost-effectiveness analysis) polegaj¹cej na porównaniu
uzyskanych efektów netto z jego ca³kowitymi kosztami wyra¿onymi wielkoœci¹ zaanga¿owanych œrodków finansowych; stosowana przede wszystkim na etapie ex-post;
w modeli ekonometrycznych – opisuj¹ i symuluj¹ podstawowe mechanizmy regionu,
kraju lub miêdzynarodowe systemy gospodarcze; stosowane do analizy wstêpnej.
Doœwiadczenia krajów o wysokiej kulturze ewaluacji wskazuj¹, ¿e badania oparte tylko na
przegl¹dzie dokumentów nie wnosz¹ ¿adnego wk³adu w praktykê programu. Natomiast te,
w których ewaluatorzy pos³ugiwali siê metodami interaktywnymi i wyniki konsultowali
w szerokim gronie da³y podstawy do ich rekomendowania i szybszego wdra¿ania. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e dobre ewaluacje powinny zawieraæ krótkie, ale jasno napisane, konkretne podsumowanie (3–5 stron) odnoœnie g³ównych obserwacji i wniosków. Taka forma pozwala
na szybsze dotarcie do kluczowych polityków, którzy otrzymuj¹ niewielkich rozmiarów
dokument, ³atwy do szybkiego przeczytania, zawieraj¹cy jasne i praktyczne rekomendacje
pogrupowane tematycznie (np. zarz¹dzanie, efekty, wspó³praca miedzy beneficjentami a central¹ programu), a tak¿e za³¹czniki z formularzami ankiet, list konsultowanych osób i Ÿróde³.
Niekiedy raporty zawieraj¹ „przewodniki” dla czytaj¹cych, które sugeruj¹ jakie czêœci raportu
s¹ najbardziej u¿yteczne dla Komisji Europejskiej, beneficjenta lub samorz¹du46. Komisja
Europejska popiera przy ewaluacji zasadê partnerstwa i konsultacji, ale wymaga tak¿e przejrzystoœci dostarczonych raportów.
Ewaluacja – jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ – jest skutecznym narzêdziem dyscyplinowania i racjonalizowania dofinansowywania programów i projektów m.in. z FS. Komisja
Europejska uczyni³a wiêc z niej wymóg administracyjny, którego wykonanie popiera i promuje.
Dla poprawnego jej prowadzenia wypracowane zosta³y pewne ogólnoeuropejskie standardy,
dla których publikowane s¹ wytyczne oraz przedstawiane coroczne raporty.
W Polsce, w zwi¹zku z akcesj¹ do UE oraz wzrostem œrodków pomocowych na ró¿ne programy i projekty, zwiêksza siê tak¿e wymagania odnoœnie przejrzystej i regularnie wykonywanej
46
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ich ewaluacji. Prawo krajowe wprowadza obowi¹zek przeprowadzania ewaluacji zgodnie
z art. 17, art. 15 oraz art. 26 znowelizowanej ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju (Dz.U.
2006 nr 227, poz. 1658 z dn. 6.12.2006 r. oraz nr 140, poz. 984 z 2007 r., nr 216, poz. 1370
z 2008 r. i nr 19, poz. 100 z 2009 r.). Instytucje przygotowuj¹ce programy rozwoju s¹
zobowi¹zane do przeprowadzania ewaluacji, jak równie¿ powinny okreœliæ w samym programie
sposób monitorowania i oceny stopnia osi¹gniêcia celu g³ównego i celów szczegó³owych
realizowanych programów. Proces ewaluacji staje siê nieodzownym elementem dzia³ania administracji publicznej, przyczyniaj¹c siê do zdecydowanego podniesienia jakoœci. Na szczêœcie s¹
ju¿ pierwsze doœwiadczenia w tym zakresie, ale i rosn¹ wymagania. Konieczne jest udoskonalanie narzêdzi ewaluacyjnych uwzglêdniaj¹cych praktyki UE, ale przystosowanych do polskich
uwarunkowañ. Posiadamy wprawdzie du¿e doœwiadczenie i szerokie kadry profesjonalistów
z zakresu nauk spo³eczno-ekonomicznych, ale brakuje im interaktywnoœci, której wymaga
ewaluacja. Wa¿n¹ rzecz¹ jest tak¿e zintegrowanie ewaluacji z systemem zarz¹dzania, tak ca³ymi
sektorami, jak i poszczególnymi pionami, zw³aszcza powi¹zanymi z FS. Ministerstwo Gospodarki realizuje ju¿ prace nad krajowym systemem ewaluacji i publikuje wiele materia³ów
pomocniczych i wytycznych zwi¹zanych z procesem ewaluacji.
W latach 2004–2007 zrealizowano 135 badañ ewaluacyjnych, z których ponad po³owa
zwi¹zana jest z badaniami typu ex-ante. Badania te realizowane by³y w ramach g³ównych
programów operacyjnych (80%) i na poziomie NPR i NSRO (ok. 20%). Odnoœnie NSRO
procesy ewaluacji dotyczy³y wyznaczonych obszarów tematycznych powi¹zanych z ich celami
(tab. 8.2).
Analizowany pod k¹tem prowadzonych ewaluacji okres 2004–2007 pozwoli³ stwierdziæ:
w ograniczon¹ liczbê podmiotów zlecaj¹cych ewaluacjê,
w powolny wzrost poda¿y us³ug ewaluacyjnych jednoczeœnie ze wzrostem jakoœci wspó³pracy z wykonuj¹cymi badania,
w szybki wzrost iloœci i zakresu zrealizowanych badañ ewaluacyjnych odnoœnie efektów
polityki spójnoœci,
w systematyczn¹ poprawê jakoœci opracowywanych badañ.
Tabela 8.2
Struktura procesów ewaluacyjnych w obszarach tematycznych NSRO
Nazwa obszaru tematycznego

Iloœæ ewaluacji

Rozwój regionalny i terytorialny

35

Œrodowisko (SEA)

13

Rozwój spo³eczno-ekonomiczny

6

Konkurencyjnoœæ i innowacyjnoœæ gospodarki

2

Rozwój i modernizacja infrastruktury

1

Rozwój zasobów ludzkich

1

Budowanie potencja³u administracji publicznej i realizacji zasady good governance

4

ród³o: Opracowano na podstawie www.ewaluacja.gov.pl/
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Problemem pozostaje usprawnienie systemu monitoringu rzeczowego, który aktualnie jest
jedn¹ z barier w realizacji ewaluacji. Ponadto analiza wyników w poszczególnych obszarach
tematycznych pozwoli³a wskazaæ ró¿nice w zastosowaniu w ewaluacji (tab. 8.3).
Tabela 8.3
Wykorzystanie ewaluacji w poszczególnych obszarach tematycznych
Nazwa obszaru tematycznego

Cechy pozytywne

Uwagi

Rozwój
spo³eczno-ekonomiczny

dobra realizacja badañ odnoœnie prognoz
oddzia³ywania makroekonomicznego
z zastosowaniem modeli
ekonometrycznych

brak kompleksowej oceny
efektów realizacji
polityki spójnoœci

Rozwój i modernizacja
infrastruktury

realizacja w najmniejszym stopniu mimo
najwiêkszej alokacji œrodków oraz
relatywnie mniejsze ich wykorzystanie

koniecznoœæ wzmocnienia
kadry jednostek wykonuj¹cych
ewaluacjê

Rozwój konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci gospodarki

stosunkowo dobra realizacja

brak badañ horyzontalnych

Rozwój zasobów ludzkich

realizacja najlepsza ³¹cznie z otwarciem
szerokiego spektrum badañ o charakterze
metaewaluacyjnym

Rozwój
regionalny i terytorialny

stosunkowo s³abo przebadany obszar
oddzia³ywania polityk spójnoœci

obszar stosunkowo m³ody, bez
wypracowanych i powszechnie
uznanych i stosowanych metod
pomiarowych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.ewaluacja.gov.pl (2008 MRR).

Proces ewaluacji w latach 2008–2015 ma siê opieraæ na zasadzie planowania, tzn. bêdzie ona
realizowana na dwu poziomach: NPR i NSRO oraz programów operacyjnych, tak w perspektywie strategicznej jak i operacyjnej dla poszczególnych lat wdra¿ania programów operacyjnych. Obecnie uruchamiany jest zintegrowany system ewaluacji, który polega na ocenie
post-ante interwencji w ramach NPR z lat 2004–2006 i ex-ante na lata 2007–2013 w ramach
NSRO. Rzetelnoœæ i jakoœæ realizowanych ewaluacji bêdzie mia³a bezpoœredni wp³yw na
upowszechnianie i praktycznie wykorzystanie jej wyników do oceny i mierzenia efektów
polityki spójnoœci i dalszego jej ukierunkowania.

ZAKOÑCZENIEG

Zarz¹dzanie odpadami stanowi obecnie jeden z najtrudniejszych problemów œrodowiskowych i gospodarczych. Istotne zatem w ustalaniu zasad gospodarowania nimi powinny byæ
nie tylko aspekty ekonomiczne, ale i ochrona zdrowia ludzi i œrodowiska przed szkodliwymi
skutkami spowodowanymi zbieraniem, transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem, magazynowaniem oraz ostatecznym sk³adowaniem odpadów. Ocena wp³ywu na œrodowisko gospodarki odpadami komunalnymi powinna odbywaæ siê zgodnie z zasadami zrównowa¿onego
rozwoju. Przestrzeganie tych zasad wymaga stosowania odpowiednich narzêdzi pozwalaj¹cych
na kompleksow¹ ocenê wp³ywu na œrodowisko tzn. przy uwzglêdnieniu wszystkich dziedzin
ochrony œrodowiska w ca³ym cyklu ¿ycia analizowanej inwestycji. W ten sposób mo¿na
unikn¹æ przenoszenia zagro¿eñ œrodowiskowych z jednej dziedziny ochrony na inn¹ (np.
z ochrony powietrza atmosferycznego na gospodarkê odpadami), z jednej fazy procesu na inn¹
(np. z procesu produkcji na fazê u¿ytkowania wyrobu lub zagospodarowania odpadów) lub te¿
z jednego regionu na drugi. Jedynym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym tak kompleksow¹ ocenê
jest metodyka zarz¹dzania œrodowiskowego tzw. LCA (Ocena Cyklu ¯ycia) pozwalaj¹ca
dodatkowo opracowaæ eko-wskaŸniki kwantyfikuj¹ce wp³yw na œrodowisko produktów, procesów lub ca³ego systemu. £¹cz¹c je ze wskaŸnikami ekonomicznymi i spo³ecznymi mo¿liwe
jest dokonywanie wyboru takich projektów lub planów, które przyczyniaj¹ siê do wzrostu
konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki oraz realizuj¹ zasady zrównowa¿onego rozwoju. W celu weryfikacji osi¹ganych rezultatów powinno siê wprowadzaæ proces ewaluacji
planowanych (ex-ante), realizowanych (mid-term) i wdro¿onych (ex-post) dzia³añ. Oprócz tego
znane s¹ tak¿e tzw. meta-ewaluacje, które maj¹ za zadanie syntezê i porównanie kilku lub wiêcej
ewaluacji z danego zakresu tematycznego, w celu dostarczenia syntetycznych wniosków i konkluzji oraz ocenê jakoœci prowadzonych ewaluacji. Wszystko to ma na celu wybór najlepszych
praktyk oraz wskazanie s³abych punktów w zastosowanej metodologii lub u¿ytych wskaŸnikach. Wprowadzenie myœlenia w kategoriach cyklu ¿ycia do procesu ewaluacji programów
i projektów finansowanych ze œrodków UE mo¿e przyczyniæ siê do uwzglêdniania zagadnieñ
œrodowiskowych z punktu widzenia holistycznego wp³ywu na œrodowisko.
Analiza aktualnej wersji dokumentu NSRO zawiera bardzo niewiele wskaŸników s³u¿¹cych
do realizacji za³o¿onych w nim sposobów doboru wskaŸników, a ich wartoœci docelowe nie s¹
gwarancj¹ racjonalnego uwzglêdniania aspektów œrodowiskowych. Modyfikacji i rozszerzeniu
powinien ulec zestaw przyjêtych wskaŸników realizacji NSRO, zw³aszcza dla szerszego
spektrum odzwierciedlenia problemów œrodowiskowych. Aktualnie wskaŸniki realizacji nie
pozwalaj¹ rzetelnie monitorowaæ i oceniaæ postêpów we wdra¿aniu celów NSRO, gdy¿ dotycz¹
przypadkowego wyboru tak ich rodzaju jak i konstrukcji. Wewnêtrzna spójnoœæ dokumentów
operacyjnych oraz przyjêtych w nich wskaŸników i kryteriów oceny realizacji poszczególnych
przedsiêwziêæ pozwoli sprawnie je realizowaæ, a tym samym oceniaæ i monitorowaæ ich
G
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oddzia³ywanie na œrodowisko. Trzeba siê tak¿e liczyæ z tym, ¿e oprócz efektów iloœciowych
w postaci np. liczby nowych ponadregionalnych zak³adów zagospodarowania odpadów, wa¿na
jest ich jakoœæ oceniana przyk³adowo na podstawie liczby osób objêtych selektywn¹ zbiórk¹
odpadów komunalnych. Niezrealizowanie nawet czêœci za³o¿eñ dotycz¹cych kosztownych
inwestycji infrastrukturalnych w gospodarce odpadami bêdzie mia³o wp³yw na pogorszenie
(a najlepszym wypadku brak poprawy) stanu œrodowiska w wyniku dalszego sk³adowania
odpadów komunalnych w miejsce prowadzenia selektywnej zbiórki lub innych form ich unieszkodliwiania.
W celu zapewnienia zgodnoœci dzia³añ planowanych i realizowanych w ramach programów
operacyjnych z ustaleniami NSRO konieczne jest uwzglêdnienie w nich i w ich systemach
realizacyjnych procedur oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Konieczne jest tak¿e w³¹czenie
aspektów ekologicznych do kryteriów selekcji projektów oraz odpowiednich kryteriów dostêpu
do œrodków pomocowych. Sposób obliczania efektu ekologicznego powinien uwzglêdniaæ ca³y
cykl ¿ycia planowanego programu, planu lub przedsiêwziêcia. W funduszach strukturalnych
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaproponowany sposób obliczania efektu ekologicznego polega najczêœciej na ocenie iloœci zmniejszanych zanieczyszczeñ wprowadzanych
do œrodowiska „przed” i „po” rozpoczêciu realizacji przedsiêwziêcia. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze
mankamenty proponuje siê stosowanie w projektach dofinansowywanych przez UE m.in.
techniki zarz¹dzania œrodowiskowego tzw. oceny cyklu ¿ycia (LCA).

