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ABSTRAKT: Wspó³czesne miasta w coraz wiêkszym stopniu staj¹ siê motorami rozwoju spo³eczno-
-gospodarczego. Coraz intensywniejsza dzia³alnoœæ cz³owieka pobudza wiele nowych „aktywno-
œci” miasta w ramach realizowanych jego funkcji, co wielokrotnie rodzi szereg problemów wyma-
gaj¹cych szybkich i kompleksowych rozwi¹zañ gwarantuj¹cych sprawne funkcjonowanie miasta
jako systemu. Jednym z takich istotnych obszarów problemowych jest gospodarka odpadami.
Wzrost gospodarczy nie powinien siê bowiem odbywaæ kosztem œrodowiska naturalnego, a nie-
kontrolowany przyrost niewykorzystanych odpadów, pomimo szeregu uregulowañ w zakresie po-
stêpowania z nimi, istotnie rzutuje na jakoœæ ¿ycia w miastach. Celem artyku³u jest wskazanie zna-
czenia logistyki w praktyce zarz¹dzania przep³ywami odpadów w mieœcie.
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ABSTRACT: Contemporary cities are increasingly becoming the engines of socio-economic develop-
ment. Increasing human activity stimulates a number of new “activities“ of a city as part of its
functions, which – in turn – repeatedly creates many problems that require fast and comprehensive
solutions guaranteeing smooth functioning of a city as a system. One of such important problem
areas is waste management. Economic growth should not be at the expense of the environment, and
uncontrolled growth of unused waste, despite many regulations, has a significant impact on the
quality of life in cities. The aim of this article is to examine logistics in the practice of managing
waste flows in cities.
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Proces wyczerpywania siê zasobów naturalnych, postêpuj¹ce zmiany klima-
tyczne, urbanizacja, rosn¹ca liczba ludnoœci oraz wzrost oczekiwañ w odniesie-
niu do standardów ¿ycia staj¹ siê dla miast, aglomeracji miejskich, istotnymi
wyzwaniami o wymiarze globalnym. Rodzi to koniecznoœæ wzbogacenia dotych-
czasowych dzia³añ ju¿ nie tylko w zakresie oszczêdnego gospodarowania zaso-
bami naturalnymi, ochrony œrodowiska, w tym klimatu, ale tak¿e ochrony
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zdrowia ludzkiego czy te¿ kszta³towania w³aœciwej przestrzeni do ¿ycia. W tym
kontekœcie jednym z obszarów oddzia³ywania nabieraj¹cych coraz wiêkszego
znaczenia jest dobrze zorganizowana gospodarka odpadami. Gospodarka opar-
ta na zasadzie zrównowa¿onego rozwoju, ukierunkowana na minimalizacjê
wytwarzania odpadów, jak równie¿ na efektywne i trwa³e zarz¹dzanie nimi.

Liczba i ró¿norodnoœæ produktów wprowadzanych na rynek przez produ-
centów oraz przyjêty model konsumpcji generuj¹ powstawanie produktów,
które przestaj¹ byæ ju¿ potrzebne b¹dŸ s¹ zu¿yte czy zepsute – odpadów. Skalê
problemu dobrze ilustruje wielkoœæ szacowanej produkcji odpadów przez miesz-
kañców miast. W 2025 r. mo¿e ona wynieœæ ponad 6 mln ton dziennie (w sa-
mych Chinach mo¿e to byæ ok. 1,4 mln ton na dobê), co poci¹gnie za sob¹
wzrost kwoty „obs³ugi finansowej” odpadów do 375 mln USD. Dla porównania
w 2000 r. mieszkañcy miast wytworzyli 3 mln ton odpadów dziennie, przewi-
duje siê natomiast, ¿e do 2100 r. ich iloœæ wzroœnie do 11 mln ton dziennie (Hoorn-
weg, Bhada-Tata, Kenned 2013, s. 616). Odpad staje siê wiêc istotnym proble-
mem nie tylko dla œrodowiska, ale tak¿e dla gospodarki. W konsekwencji zain-
teresowanie problematyk¹ zagospodarowania odpadów wysz³o daleko poza
tradycyjny sposób ich traktowania wyra¿ony sekwencj¹: biorê – u¿ywam – wy-
rzucam, ku idei odpadu jako zasobu zdolnego do generowania zysku dla go-
spodarki, odpadu jako surowca (Abec 2014). W praktyce oznacza to ogranicze-
nie zu¿ycia i marnotrawstwa zasobów naturalnych oraz zmniejszenie wolumenu
odpadów poprzez ich powtórne wykorzystanie, i tym samym stworzenie nowej
wartoœci. Pozwala to na ponowne w³¹czenie do obiegu produktów po zakoñ-
czeniu ich u¿ytkowania (nawi¹zanie do koncepcji cradle to cradle – od ko³yski do
ko³yski).

Problem skutecznego i wydajnego gospodarowania odpadami dotyka wszyst-
kich krajów, bez wzglêdu na ich poziom rozwoju. Szczególnie du¿a odpowie-
dzialnoœæ spoczywa jednak na tych krajach, które jeszcze ca³kowicie nie odesz³y
od konwencjonalnego schematu usuwania odpadów (Sprawdzone metody... 2010,
s. 11). Zapobieganie nadmiernemu powstawaniu odpadów, ich racjonalne
wykorzystanie, a tak¿e w³aœciwe i bezpieczne unieszkodliwianie – staj¹ siê
w g³ównej mierze obowi¹zkami wspó³czesnych miast bêd¹cych ich g³ównymi
producentami (obecnie na œwiecie 54% ludnoœci mieszka w miastach). Prowa-
dzona przez nie szeroko rozumiana gospodarka odpadami koncentruje siê
m.in. na d³ugookresowym zarz¹dzaniu w zakresie zwiêkszania wydajnoœci
odzyskiwania surowców z odpadów komunalnych poprzez ich przygotowanie
do ponownego u¿ycia, recykling, w dalszej kolejnoœci odzysk i w ostatecznoœci
unieszkodliwianie (Krajowy Plan... 2016). Priorytetem staje siê przede wszyst-
kim zapobieganie powstawaniu odpadów, ich gromadzenie nie jest ju¿ po¿¹da-
nym rozwi¹zaniem, a ich niszczenie niejednokrotnie negatywnie oddzia³uje na
œrodowisko naturalne (emisja zanieczyszczeñ). Zasady gospodarowania odpa-
dami podporz¹dkowane zosta³y zatem ochronie ¿ycia i zdrowia ludzi oraz
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ochronie œrodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju (Ciechanowicz-
-McLean 2003, s. 91) (tab. 1).

Tabela 1
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami
w œwietle wspólnej odpowiedzialnoœci

Gospodarka odpadami
jako proces organizacyjny

Gospodarka odpadami oznacza wspóln¹
odpowiedzialnoœæ za proces powstawania
i przetwarzania odpadów, w celu ochrony
zdrowia i ¿ycia ludzi oraz œrodowiska, a tak-
¿e efektywnego wykorzystania zasobów natu-
ralnych.

Gospodarka odpadami oznacza zbiórkê, trans-
port, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
wraz z monitoringiem i nadzorem ich prze-
biegu

�ród³o: Isoaho 2015.

Dzia³ania ujête w ramy gospodarki odpadami na gruncie europejskim maj¹
swoje odbicie w tzw. Dyrektywie odpadowej z 2008 r., która ustanawia ramy
prawne i sposoby postêpowania z odpadami we Wspólnocie, jak równie¿
dookreœla treœæ gospodarki odpadami. W œwietle jej zapisów oznacza ona:
zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów ³¹cznie z nadzo-
rem nad tego rodzaju dzia³aniami, jak i póŸniejsze postêpowanie z miejscami
unieszkodliwiania (art. 3, pkt 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj¹cej
niektóre dyrektywy). W polskim porz¹dku prawnym ustawa o odpadach
z 2012 r. przetransponowa³a z przywo³anej dyrektywy kluczowe dla gospodar-
ki odpadami ogólne zasady (wymagania) odnosz¹ce siê do szerokiego spek-
trum dzia³añ podejmowanych w jej zakresie (tab. 2). Okreœlaj¹ one sposób
postêpowania z odpadami ich posiadaczy, obliguj¹c tym samym do przestrze-
gania przepisów o ochronie œrodowiska i wytycznych planów gospodarki
odpadami oraz niwelowania wszelkich zagro¿eñ dla ¿ycia i zdrowia ludzi.
Dlatego te¿ hierarchia postêpowania z odpadami powinna byæ postrzegana
jako nienaruszalna zasada, która wraz z pozosta³ymi tworzy kanon wytycznych
wa¿nych z punktu widzenia optymalizacji przep³ywów odpadów oraz racjo-
nalizacji kosztów.

Tabela 2
Ogólne zasady gospodarki odpadami

Zasada Charakterystyka

Ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi
oraz œrodowiska

Gospodarka odpadami powinna byæ prowadzona
w sposób zapewniaj¹cy w³aœciw¹ ochronê ¿ycia i zdro-
wia ludzi oraz œrodowiska, szczególnie w zakresie:
ochrony wód, powietrza, gleb, roœlin i zwierz¹t, mini-
malizacji uci¹¿liwoœci ha³asu i zapachu oraz negatyw-
nych skutków gospodarki odpadami dla obszarów
o istotnym znaczeniu kulturowym i przyrodniczym.
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Zasada Charakterystyka

Hierarchii sposobów postêpowania
z odpadami

Dzia³ania w ramach gospodarki odpadami powinny
byæ przede wszystkim ukierunkowane na wykorzys-
tanie takich sposobów produkcji lub form us³ug, su-
rowców czy materia³ów, by w pierwszej kolejnoœci
zapobiegaæ ich powstawaniu lub ograniczaæ iloœæ.
Przyjmuje siê jako po¿¹dan¹ nastêpuj¹c¹ hierarchiê
sposobów postêpowania z odpadami: (1) zapobiega-
nie powstawaniu, (2) przygotowanie do ponownego
u¿ycia, (3) recykling, (4) inne procesy odzysku,
(5) unieszkodliwianie. Sk³adowanie powinno dotyczyæ
jedynie tych odpadów, których unieszkodliwienie nie
jest mo¿liwe.

Bliskoœci W pierwszej kolejnoœci przetwarzaniu poddaje siê od-
pady w miejscu ich powstawania. Te, które nie mog¹
byæ przetworzone, zgodnie z zasad¹ bliskoœci przeka-
zywane s¹ do najbli¿szych miejsc pozwalaj¹cych na
podjêcie w³aœciwego postêpowania z odpadami, przy
zastosowaniu najlepszej dostêpnej techniki.

Postêpowania z odpadami
niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne ró¿nych rodzajów nie mog¹
byæ mieszane z innymi odpadami, a tak¿e z substan-
cjami, materia³ami lub przedmiotami. Zakazuje siê
równie¿ rozcieñczania substancji niebezpiecznych.
Mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi odpa-
dami, substancjami, przedmiotami dopuszczone jest
jedynie, jeœli s³u¿y to poprawie bezpieczeñstwa pro-
cesów przetwarzania odpadów powsta³ych po zmie-
szaniu i jeœli nie nast¹pi wzrost zagro¿enia dla ¿ycia
i zdrowia ludzi i œrodowiska.

Kosztów gospodarowania odpadami Koszty gospodarowania odpadami ponoszone s¹
przez pierwotnego wytwórcê odpadów lub przez
obecnego, poprzedniego posiadacza odpadów.
Obci¹¿aj¹ one równie¿ producenta produktu lub pod-
miot wprowadzaj¹cy produkt na terytorium kraju (re-
gulacje w odrêbnych ustawach).

Zbierania i transportu odpadów Odpady zbierane s¹ w sposób selektywny. Zbierane
poza miejscem wytwarzania nie mog¹ byæ: (1) pozo-
sta³oœci z sortowni odpadów komunalnych, (2) komu-
nalne osady œciekowe, (3) zakaŸne odpady medyczne
i weterynaryjne, (4) zmieszane odpady komunalne,
(5) odpady zielone.
Transport odpadów musi odpowiadaæ wymaganiom
ochrony œrodowiska oraz bezpieczeñstwa ¿ycia i zdro-
wia ludzi. Jego organizacja musi uwzglêdniaæ w³aœci-
woœci chemiczne i fizyczne odpadów i potencjalne
zagro¿enia wynikaj¹ce z ich transportu.

Magazynowania odpadów Magazynowanie odpadów musi: (1) odbywaæ siê
zgodnie z wymogami ochrony œrodowiska oraz bez-
pieczeñstwa zdrowia i ¿ycia ludzi, (2) uwzglêdniaæ
w³aœciwoœci chemiczne i fizyczne odpadów, (3) byæ
prowadzone wy³¹cznie w ramach wytwarzania, zbie-
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Zasada Charakterystyka

rania lub przetwarzania odpadów, (4) odbywaæ siê
na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytu³
prawny.

Usuwania odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich
sk³adowania lub magazynowania

Obowi¹zek niezw³ocznego usuniêcia odpadów przez
ich posiadacza z miejsca nieprzeznaczonego do ich
sk³adowania lub magazynowania.

Przekazywania odpadów i ponoszenia
odpowiedzialnoœci za gospodarowanie
nimi

Wytwórca odpadów jest zobowi¹zany do gospodaro-
wania wytworzonymi odpadami. Mo¿e on (jak rów-
nie¿ inny ich posiadacz) zleciæ wykonanie tego obo-
wi¹zku innym podmiotom spe³niaj¹cym okreœlone
warunki ujête w ustawie.

Przetwarzania odpadów w instalacjach
i urz¹dzeniach

Odpady powinny byæ przetwarzane w instalacjach
lub urz¹dzeniach, które spe³niaj¹ wymagania ochrony
œrodowiska, a pozosta³oœci powstaj¹ce w wyniku
dzia³alnoœci zwi¹zanej z przetwarzaniem odpadów
bêd¹ przetwarzane z zachowaniem okreœlonych wy-
mogów.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: art. 16–31 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...

Zagadnienia gospodarki odpadami, szczególnie tymi komunalnymi, staj¹ siê
przedmiotem coraz wiêkszego zainteresowania, zw³aszcza w kontekœcie roz-
woju miast, które s¹ rezultatem celowej dzia³alnoœci cz³owieka. Œwiadomie
kszta³towane staj¹ siê ¿ywym organizmem, bowiem jako funkcjonalne ca³oœci
(systemy) posiadaj¹ szereg cech w³aœciwych tego typu organizmom (Gánti
1986, s. 43). Do swojego rozwoju potrzebuj¹ one sta³ego dop³ywu masy i energii
podlegaj¹cych nieustannej konsumpcji, zu¿yciu przez mieszkañców. W wyniku
tego swoistego miejskiego metabolizmu, przemiany materii (produkcji dóbr
i us³ug) powstaje szereg ró¿norodnych odpadów wymagaj¹cych zagospodaro-
wania, unieszkodliwienia lub sk³adowania1. Stanowi¹ one tak¿e istotny pro-
blem dla œrodowiska naturalnego, st¹d koniecznoœæ wdra¿ania, równie¿ w tym
obszarze, zasad zrównowa¿onego rozwoju. Umo¿liwia to w sferze gospodarki
odpadami zaspokojenie potrzeb obecnych i przysz³ych pokoleñ w sposób zinte-
growany i kompleksowy, w wymiarze spo³ecznym, ekonomicznym i ekologicz-
nym. W konsekwencji minimalizowane jest ryzyko degradacji œrodowiska natu-
ralnego, powsta³ej m.in. w wyniku intensywnego przyrostu odpadów, co – id¹c
dalej – znacznie wp³ywa na jakoœæ ¿ycia w miastach.

Planowanie racjonalnej, spe³niaj¹cej restrykcyjne wymogi ekologiczne gospo-
darki odpadami zmusza zatem do korzystania z ró¿norodnych i w³aœciwych
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1 J. Parysek i L. Mierzejewska (21013) wskazali nastêpuj¹ce podstawowe analogie miasta do or-
ganizmu ¿ywego, obok przywo³anego ju¿ metabolizmu, uk³ad krwionoœny – ruch uliczny; trans-
port, od¿ywianie – dostawy energii i materii (dóbr); system nerwowy – przep³yw informacji; mózg
– zarz¹dzanie, wiedza, technologia; zmys³y – odbieranie informacji, percepcja oraz wydalanie – wy-
twarzanie i sk³adowanie odpadów.



w tym zakresie rozwi¹zañ (technicznych, organizacyjnych, prawnych, logistycz-
nych, finansowych itp.). Szczególnie warto zwróciæ tutaj uwagê na logistykê,
która dysponuje szeregiem rozwi¹zañ usprawniaj¹cych zarz¹dzanie prze-
p³ywami odpadów w mieœcie, w tym na eliminacjê nieracjonalnych dzia³añ
i kosztów. Ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê jest ona w stanie sprostaæ coraz
wiêkszym wymaganiom gospodarki odpadami i dostosowaæ siê do jej zmian
(tab. 3).

Tabela 3

Logistyka a gospodarka odpadami

Przes³anki Opis

Ekologiczna Wspiera rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z negatywnym wp³ywem
dzia³alnoœci cz³owieka na œrodowisko.
Zapewnia skuteczny przep³yw odpadów z zachowaniem zasad ochrony œro-
dowiska naturalnego cz³owieka (ochrona zasobów i ograniczenie zanieczysz-
czenia).

Ekonomiczna Tworzy ³añcuchy logistyczne ³¹cz¹ce miejsca powstawania odpadów z punk-
tami ich przetworzenia w celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie
przep³ywu odpadów wraz z powi¹zanymi informacjami (redukcja kosztów).

Organizacyjna Jest procesem planowania, implementacji i kontrolowania skutecznego prze-
p³ywu odpadów w celu odzyskania wartoœci b¹dŸ w³aœciwego ich zagospo-
darowania.
Integruje w czasie i przestrzeni przep³ywy odpadów, przy jednoczesnej opty-
malizacji kosztów oraz minimalizacji negatywnego wp³ywu na œrodowisko.
Prowadzi do usprawnienia poziomu obs³ugi odbioru, transportu i przetwa-
rzania odpadów.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Sadowski 2006, Bendkowski, Wengierek 2002, s. 10, Go³embska 1999,
s. 308, Michniewska 2013, Szo³tysek 2009, s. 90.

Logistyka w obszarze gospodarki odpadami pe³ni bardzo wa¿n¹ funkcjê. Ra-
cjonalizuje ona fizyczny przep³yw odpadów (w tym równie¿ produktów
pe³nowartoœciowych i uszkodzonych, odzyskanych czêœci sk³adowych produk-
tów, opakowañ zwrotnych) i informacji od momentu pojawienia siê w systemie
logistycznym do miejsca ich przeznaczenia, w celu przetworzenia, unieszkodli-
wienia lub sk³adowania, d¹¿¹c przy tym do obni¿enia kosztów logistycznych
(cel ekonomiczny) i ochrony zasobów naturalnych (cel ekologiczny). Inaczej
mówi¹c, zapewnia ona obni¿kê kosztów, a jej dzia³ania wykazuj¹ du¿e pra-
wdopodobieñstwo powodzenia2 (rys. 1).

Logistycznie zintegrowany model postêpowania z odpadami powinien mieæ
postaæ dynamiczn¹, co pozwala na przewidywanie zmiany parametrów wej-
œciowych (wyjœciowych) i stanu systemu w okreœlonych przedzia³ach czaso-
wych. Uwzglêdnia siê zatem: czynniki przestrzenno-urbanistyczne (uk³ad prze-
strzenny miasta, lokalizacjê obszarów funkcyjnych w mieœcie, jak np. osiedla
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mieszkaniowe, dzielnice przemys³owe, miejsca wypoczynku i rekreacji, cen-
trum miasta), dynamikê powstawania odpadów, ich rodzaj i w³aœciwoœci, mo¿-
liwoœci lokalizacji obiektów (instalacji) przetwarzania odpadów wraz z dobo-
rem tras dowozu do nich odpadów z obszarów gromadzenia, potencja³
technologiczny w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów (Szo³tysek 2009,
s. 92). Jest to proces planowania, organizowania, wdra¿ania i monitorowania
ca³okszta³tu dzia³añ pozwalaj¹cych na optymalizacjê zbiórki, gromadzenia,
usuwania i kierowania do utylizacji lub likwidacji ró¿nego rodzaju odpadów,
przy minimalizacji obci¹¿enia dla œrodowiska naturalnego cz³owieka (tab. 4).

Tabela 4

Przes³anki zastosowania logistyki w gospodarce odpadami

Twarde Miêkkie

Wyczerpywanie siê zasobów naturalnych (ko-
niecznoœæ poszukiwania alternatywnych Ÿró-
de³ surowców)
Zwiêkszanie siê iloœci odpadów
Mo¿liwoœæ pozyskania surowców wtórnych
z odpadów
Rozwój technologii przetwarzania odpadów
(np. recykling)
Koniecznoœæ redukowania masy odpadów
podlegaj¹cych sk³adowaniu
Rozwój technologii produkcji opakowañ wie-
lokrotnego u¿ytku i biodegradowalnych

Coraz ostrzejsze normy ochrony œrodowiska
naturalnego
Realizacja zasad zrównowa¿onego rozwoju
Wzrost oczekiwañ wobec jakoœci ¿ycia
w mieœcie (dobra jakoœæ ¿ycia)
Wzrost œwiadomoœci ekologicznej mieszkañ-
ców
Spo³eczna odpowiedzialnoœæ w³adz, przedsiê-
biorców w zakresie ochrony œrodowiska
Dostosowanie gospodarki odpadami do obo-
wi¹zuj¹cych wymogów prawnych

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Michniewska 2006, s. 30.

Dzia³ania logistyczne w mieœcie w swojej istocie polegaj¹ zatem na znalezie-
niu skutecznych i efektywnych metod postêpowania, g³ównie z odpadami ko-
munalnymi3 produkowanymi w œrodowisku charakteryzuj¹cym siê okreœlon¹
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Rys. 1. Logistyczny system odpadów
�ród³o: Szo³tysek 2009, s. 91.

3 Odpadami komunalnymi s¹ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, z wy³¹cze-
niem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecz-



z³o¿onoœci¹ i dynamik¹ zmian spo³ecznych i gospodarczych (mieœcie). Mo¿na
przyj¹æ, ¿e równie¿ tutaj ma zastosowanie formu³a 7W – rozumiana jako: ode-
branie w³aœciwego odpadu we w³aœciwym czasie, we w³aœciwej iloœci, we
w³aœciwym stanie, we w³aœciwym miejscu, po w³aœciwym koszcie i z w³aœciw¹
informacj¹.

Celem logistyki w gospodarce odpadami jest tworzenie bariery tamuj¹cej
strumieñ odpadów kierowanych do sk³adowania, inaczej eliminacja najs³absze-
go ogniwa przep³ywu odpadów. Zachodzi zatem sekwencja nastêpuj¹cych po
sobie w okreœlonym porz¹dku konkretnych zdarzeñ, takich jak: wytworzenie
przez producenta odpadu, jego gromadzenie w okreœlony (narzucony sposób),
transport do miejsca segregacji, oddzielenia, a nastêpnie przetworzenie b¹dŸ
utylizacja4 (rys. 2).

Wprowadzone w Polsce w 2013 r. nowe regulacje prawne na³o¿y³y na mia-
sta5 obowi¹zek zorganizowania, pod k¹tem technicznym i organizacyjnym,
zbiórki odpadów od mieszkañców, tym samym radykalnie zmieni³y one dotych-
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nych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹
podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych (art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. ...).

4 Zob. Grabara, Constantin 2014, s. 2.
5 Ustawa dotyczy zarówno gmin miejskich (miast), jak równie¿ gmin miejsko-wiejskich oraz

wiejskich.

Rys. 2. £añcuch przep³ywu odpadów komunalnych
�ród³o: opracowanie w³asne.
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czasowy system gospodarowania odpadami. Przes³ank¹ ich przyjêcia by³o objê-
cie wszystkich mieszkañców odpowiedzialnoœci¹ za zbiórkê odpadów z ukie-
runkowaniem na zmniejszenie iloœci odpadów zmieszanych oraz zwiêkszenie
iloœci odpadów segregowanych. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi jest koniecznoœæ zapewnienia:

– w³aœciwych warunków do wykonywania prac zwi¹zanych z utrzymaniem
czystoœci i porz¹dku na terenie miasta lub wykonania ich przez tworzenie od-
powiednich jednostek organizacyjnych,

– budowy, utrzymania i eksploatacji w³asnych (lub wspólnych z innymi gmi-
nami) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (jeœli
wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami), instalacji i urz¹dzeñ
do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zw³ok zwierzêcych,

– w³aœciwego nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym rea-
lizacji zadañ powierzonych podmiotom odbieraj¹cym odpady komunalne,

– selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuj¹cych nastêpuj¹ce
frakcje: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szk³a i opakowañ wielomate-
ria³owych oraz odpadów ulegaj¹cych biodegradacji (np. odpady opakowanio-
we ulegaj¹ce biodegradacji),

– punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapew-
niaj¹ przyjmowanie przeterminowanych leków i chemikaliów, zu¿ytych baterii
i akumulatorów, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, mebli i in-
nych odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytych opon, odpadów zielonych oraz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

– odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego u¿ycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania (art. 3 Ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. ...).

Z punktu widzenia logistyki nie mniej wa¿na jest informacja, jej planowanie,
organizowanie i kontrola przep³ywu od nadawcy do odbiorcy w taki sposób,
by maksymalnie zaspokoiæ jego potrzeby i oczekiwania w tej kwestii – „w³aœci-
we informacje, we w³aœciwym czasie i we w³aœciwym miejscu” (Kalisiak-Mêdelska
2016, s. 73). W procesie logistycznej obs³ugi przep³ywu odpadów podmioty
prowadz¹ce dzia³ania w ramach gospodarki odpadami w mieœcie (w³adze lokal-
ne, w³aœciwe jednostki organizacyjne), ustawowo zobligowane zosta³y do pub-
licznego udostêpnienia informacji w zakresie:

– funkcjonuj¹cych podmiotów odbieraj¹cych odpady komunalne,
– lokalizacji miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych, zmieszanych

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosta³oœci z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do sk³adowania,

– osi¹gniêtych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u¿ycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania,
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– rozmieszczenia punktów selektywnej zbiórki odpadów czy te¿ zbieraj¹cych
sprzêt elektryczny i elektroniczny,

– stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
– zbierania, transportu i unieszkodliwiania zw³ok bezdomnych zwierz¹t

(art. 3 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. ...).
Gospodarka komunalna powinna siê opieraæ na zintegrowanych i przemy-

œlanych dzia³aniach. St¹d te¿ niezwykle wa¿na staje siê analiza szeregu zmien-
nych, takich jak: liczba mieszkañców i w³aœcicieli nieruchomoœci, rodzaj nieru-
chomoœci, iloœci wytwarzanych odpadów komunalnych, iloœci odpadów prze-
znaczonych do sk³adowania, poniesionych kosztów z tytu³u odbioru, odzysku,
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, mo¿liwoœci przetwarzania odpadów
oraz skala potrzeb inwestycyjnych zwi¹zanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi. Stanowi¹ one zewnêtrzne uwarunkowania, które rzutuj¹ na
w³aœciwy przebieg ca³ego procesu przep³ywu odpadów (tab. 5).

Tabela 5
Zmienne modelu gospodarki odpadami

Uwarunkowania
zewnêtrzne

Model

Rodzaj
nieruchomoœci

Nieruchomoœci, w których
zamieszkuj¹ mieszkañcy

Rodzaj odbieranych odpadów

Zabudowa jednorodzinna Odpady maj¹ce wartoœæ surowca:
papier, tektura, tworzywa sztuczne,
metale, szk³a, opakowania
wielomateria³owe
Mokre bio:
odpady ulegaj¹ce biodegradacji
(pozosta³oœci produktów kuchennych)
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Odpady pozosta³e po segregacji lub
odpady zmieszane
Odpady zielone

Zabudowa wielorodzinna Odpady maj¹ce wartoœæ surowca
Mokre bio
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Odpady pozosta³e po segregacji lub
odpady zmieszane

Nieruchomoœci, w których nie
zamieszkuj¹ mieszkañcy

Rodzaj odbieranych odpadów

Nieruchomoœci, w których nie
zamieszkuj¹ mieszkañcy, a po-
wstaj¹ odpady

Odpady maj¹ce wartoœæ surowca
Odpady pozosta³e po segregacji lub
odpady zmieszane

Nieruchomoœci, na których
znajduj¹ siê domki letniskowe
lub inne wykorzystywane
w celach rekreacyjno-
-wypoczynkowych
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Uwarunkowania
zewnêtrzne

Model

Iloœæ
wytwarzanych
odpadów
(wynikaj¹ca
z liczby
mieszkañców)

Miejsce powstawania odpadów Normatywy (œrednie iloœci) odpadów
komunalnych wytwarzanych przez
jedn¹ osobê w ci¹gu tygodnia

Nieruchomoœci zamieszka³e 45 l/osobê

Szko³y ka¿dego typu,
przedszkola lub ¿³obki

4,5 l/osobê

Miejsca zatrudnienia poza
handlem i us³ugami*

7,5 l/osobê

Miejsca zatrudnienia w handlu i
us³ugach

15 l/osobê

Szpitale, internaty, koszary,
zak³ady karne, obiektach
u¿ytecznoœci publicznej

30 l/osobê

Gromadzenie Selektywna zbiórka odpadów Wymagane worki/pojemniki

Nieruchomoœci, w których zamieszkuj¹ mieszkañcy

Zabudowa jednorodzinna Worki lub pojemniki 60–120 l odpady
maj¹ce wartoœæ surowca
Worki 30–60 l, pojemniki 60 l
Mokre bio (odpady ulegaj¹ce
biodegradacji)
Pojemniki 60–240 l odpady pozosta³e
po segregacji lub zmieszane
Worki 120 l
Odpady zielone

Zabudowa wielorodzinna Worki 120 l w zabudowie wysokiej ze
zsypami lub pojemniki 550–2500 l
Odpady maj¹ce wartoœæ surowca
Pojemniki 120–550 l
Mokre bio (odpady ulegaj¹ce
biodegradacji)
Pojemniki 550–1100 l
Odpady pozosta³e po segregacji lub
zmieszane

Nieruchomoœci, w których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy

Nieruchomoœci, w których nie
zamieszkuj¹ mieszkañcy, a po-
wstaj¹ odpady

Worki 30–60 l, pojemniki 60–34000 l
Odpady maj¹ce wartoœæ surowca
Pojemniki 60–34000 l
Odpady pozosta³e po segregacji lub
zmieszane

Nieruchomoœci, na których
znajduj¹ siê domki letniskowe
lub inne nieruchomoœci wyko-
rzystywane na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe

Worki od 30 l, pojemniki od 60 l
Odpady maj¹ce wartoœæ surowca
Pojemniki od 60 l (wy³¹cznie)
Odpady pozosta³e po segregacji lub
zmieszane

Brak selektywnej zbiórki
odpadów

Wymagane worki/pojemniki

Zabudowa jednorodzinna Pojemniki 60–240 l
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Uwarunkowania
zewnêtrzne

Model

Zabudowa wielorodzinna Pojemniki 550–1100 l

Nieruchomoœci, w których nie
mieszkaj¹ mieszkañcy, a po-
wstaj¹ odpady

Pojemniki 60–34000 l

Czêstotliwoœæ
odbioru odpadów
komunalnych

Rodzaj odpadu Czêstotliwoœæ

Nieruchomoœci, w których zamieszkuj¹ mieszkañcy

Zabudowa jednoro-
dzinna

Zabudowa wieloro-
dzinna

Odpady maj¹ce wartoœæ surowca 1 × na 2 tyg. 3 × tyg.

Mokre bio 2 × tyg. 4 × tyg.
(1.03.–31.10.)
3 × tyg.
(w pozosta³ym
okresie)

Zielone 2 × tyg. —

Wielkogabarytowe 2 × w roku 1 × w miesi¹cu

Pozosta³e po segregacji 1 × tyg. 4 × tyg.
(1.03.–31.10.)
3 × tyg.
(w pozosta³ym
okresie)

Zmieszane 3 × tyg. 4 × tyg.

Nieruchomoœci, w których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy

Odpady maj¹ce wartoœæ surowca Nie rzadziej ni¿ 2 × na 2 tyg.

Odpady pozosta³e po segregacji Nie rzadziej ni¿ 1 × tydz.

Odpady zmieszane Nie rzadziej ni¿ 1 × tydz.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa siê w dni powszednie w godz. 600–2000

Koszt odbioru
odpadów

Zró¿nicowany w zale¿noœci od sposobu gromadzenia odpadów – ni¿szy
przy deklaracji ze strony wytwórcy odpadów ich selektywnej zbiórki,
wy¿szy – przy braku deklaracji selektywnej zbiórki

Przyk³adowe mo¿-
liwoœci przetwarza-
nia odpadów

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunal-
nych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów frakcji nadaj¹cych siê
w ca³oœci lub czêœci do odzysku
Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bio-
odpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o w³aœciwoœciach nawozo-
wych lub œrodków wspomagaj¹cych uprawê roœlin
Sk³adowanie odpadów powstaj¹cych w procesie mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozo-
sta³oœci z sortowania odpadów komunalnych

Przyk³adowe
potrzeby inwes-
tycyjne

Kompostownie pozwalaj¹ce na kompostowanie w bioreaktorach
Kompostownie tunelowe
Instalacje do termicznego przekszta³cania odpadów
Sk³adowiska balastu

* Na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym umowy cywilnoprawnej

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Uchwa³a Nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w £odzi..., Analiza stanu
gospodarki... 2016.
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Kluczowy wydaje siê monitoring iloœci i rodzaju wymagaj¹cych zagospoda-
rowania odpadów, która to iloœæ niestety nieustannie wzrasta. Wyj¹tkiem s¹
odpady komunalne niesegregowane (spadek z 9871 tys. ton/rok w 2010 r. do
prognozowanych 9367 tys. ton/rok w 2018 r.), których wolumen maleje wraz ze
wzrostem œwiadomoœci ekologicznej ich wytwórców, co za tym idzie – wzros-
tem segregacji (przewidywana w 2018 r. wielkoœæ odpadów komunalnych
segregowanych i zbieranych selektywnie ma wynieœæ 2342 tys. ton/rok, co sta-
nowi wzrost o 1245 ton w stosunku do 2010 r.). Szacuje siê równie¿, ¿e zmniej-
szeniu powinna ulec iloœæ odpadów olejowych z powodu wyd³u¿enia okresu
ich eksploatacji (spadek z 94 tys. ton/rok w 2010 r do prognozowanych 87 tys.
ton/rok w 2018 r.) (Merkisz-Guranowska 2010, s. 95).

Dynamika zmian zachodz¹cych w miastach, szczególnie tych pe³ni¹cych funk-
cjê du¿ych oœrodków rozwoju spo³eczno-gospodarczego, nak³ada na ich w³adze
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za taki kszta³t gospodarki komunalnej, jaki zapewni
wymagany poziom ochrony œrodowiska i zdrowia mieszkañców, a tak¿e bêdzie
gwarantowa³ sta³y wzrost jakoœci ¿ycia. Na to nak³ada siê rosn¹ca œwiadomoœæ
spo³eczna dotycz¹ca znaczenia ekologii.

Zasady gospodarki odpadami musz¹ byæ zatem przejrzyste oraz czytelne, co
pozwoli na sta³y monitoring realizacji przyjêtych za³o¿eñ i ewentualn¹ modyfi-
kacjê stosowanych rozwi¹zañ np. w obszarze gromadzenia odpadów, czêstotli-
woœci ich odbioru, kosztów czy te¿ projekcji dotycz¹cych po¿¹danych inwesty-
cji. W zwi¹zku z tym niezwykle wa¿n¹ spraw¹ staje siê logistyczne zarz¹dzanie
miastami wspomagaj¹ce proces prowadzenia gospodarki odpadami oraz umo¿li-
wiaj¹ce skuteczne przeciwdzia³anie pojawiaj¹cym siê zak³óceniom zbiórki od-
padów, ich segregacji zagospodarowania i unieszkodliwiania.

Wieloletni dorobek logistyki w zakresie budowy wydajnych i spo³ecznie od-
powiedzialnych ³añcuchów przep³ywów oraz powi¹zanych strumieni decyzyjno-
-informacyjnych mo¿na wykorzystaæ do zrównowa¿onego i innowacyjnego
rozwoju danej przestrzeni (miast), co poprawia ich atrakcyjnoœæ dla potencjal-
nych mieszkañców czy inwestorów. Wydaje siê to szczególnie wa¿ne, zw³asz-
cza ¿e dla sporej czêœci miast racjonalna i nowoczesna gospodarka odpadami
komunalnymi nadal nie jest priorytetowa i stanowi du¿e wyzwanie.
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