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KE dąży do osiągnięcia zerowego poziomu 
emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

12 maja br. Komisja Europejska przyjęła plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczysz-
czeń wody, powietrza i  gleby. Jest on istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu 
i głównym tematem tegorocznego Zielonego Tygodnia w dniach 1-4 czerwca. 

Plan przedstawia całościową wizję, zgodnie z którą do 2050 r. zanieczyszczenia na świecie 
zostaną ograniczone do poziomów, które nie będą już szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych 
ekosystemów. Połączono w nim wszystkie strategie polityczne UE, które są istotne dla zwal-
czania zanieczyszczeń i zapobiegania im ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie do tego 
celu rozwiązań cyfrowych.

W planie określono najważniejsze cele w zakresie ograniczenia – do 2030 r. – zanieczysz-
czeń u źródła (w porównaniu ze stanem obecnym), czyli: poprawienie jakości powietrza, aby 
zredukować liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza 
o 55%; poprawienie jakości wody przez ograniczenie ilości zanieczyszczeń, odpadów z two-
rzyw sztucznych w morzu (o 50%) i uwalnianych do środowiska mikrodrobin plastiku (o 30%); 
poprawienie jakości gleby przez ograniczenie utraty składników pokarmowych i stosowania 
pestycydów chemicznych o 50%; ograniczenie o 25% powierzchni ekosystemów UE, w których 
zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej; zmniejszenie o 30% odsetka 
osób stale narażonych na hałas komunikacyjny; znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów 
ogółem i zredukowanie o 50% resztkowych odpadów komunalnych.  

Jak wynika z opublikowanego sprawozdania EEA dotyczącego zdrowia i środowiska w UE 
co roku ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów (w tym z powodu nowotworów) jest związa-
nych z zanieczyszczeniem powietrza, a 48 tys. przypadków choroby niedokrwiennej serca oraz 
6,5 mln przewlekłych zaburzeń snu jest związanych z hałasem (przy czym nie są to jedyne 
choroby, jakie można przypisać obu tym czynnikom).

Elżbieta KONIUSZY

Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska
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Możliwości oceny realizacji założeń 
circular economy
w systemach gospodarki odpadami komunalnymi
Possibilities of Assessing the Implementation of the Circular Economy 
Assumptions in Municipal Waste Management Systems

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
Katedra Technologii Środowiskowych

Politechnika Krakowska

G ospodarka odpadami komunalnymi 
to jeden z elementów łączących go-

spodarkę komunalną z przemysłem. Wszel-
kie formy odzysku i recyklingu odpadów 
to z jednej strony wytwarzanie odpadów, 
z drugiej zaś produkcja strumienia mate-
riałowo-surowcowego lub energetyczne-
go dla różnych gałęzi przemysłu, przede 
wszystkim recyklerów. Zrozumienie tego 
i zdefiniowanie odpadów jako surowców do 
kolejnych etapów produkcji to wdrożenie 
filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym/circular 
economy (GOZ) – to model rozwoju gospo-
darczego, w którym przy zachowaniu wa-
runku wydajności – spełnione są podsta-
wowe założenia dotyczące maksymaliza-
cji wartości dodanej surowców/zasobów, 
materiałów i produktów lub minimalizacji 
ilości wytwarzanych odpadów przy jedno-
czesnym ich zagospodarowywaniu, zgod-
nie z hierarchią sposobów postępowania 
z nimi. 

Przepisy prawa UE i polskiego 
w zakresie realizacji GOZ

Pakiet przepisów prawnych z zakresu 
ochrony środowiska, a  w  szczególności 
gospodarowania odpadami, obejmuje dy-
rektywy z tego zakresu, przede wszystkim 
dyrektywę ramową:
�� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylają-
ca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.08.312.3),
�� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. 
zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE 
w sprawie odpadów.

Podstawowym pojęciem ramowej dy-
rektywy odpadowej jest definicja odpadu, 
w art. 3 pkt 1 jako „każdej substancji lub 
przedmiotu, których posiadacz pozbywa 
się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia został zobowiązany”. Ramowa 
Dyrektywa Odpadowa określa hierarchię 
postępowania z odpadami: zapobieganie, 
przygotowywanie do ponownego użycia, 
recykling, inne metody odzysku, np. odzysk 
energii oraz unieszkodliwianie. Dyrektywa 
odpadowa zakładała promocję społeczeń-
stwa recyklingu przez położenie szczegól-
nego nacisku na działania związane z pro-
cesami odzysku i recyklingu oraz realizację 
do 2020 r. przygotowania do ponownego 
wykorzystania i recyklingu materiałów od-
padowych w ilości minimum 50% masy. 

W 2018 r. w pakiecie prawa UE w za-
kresie gospodarki odpadami ukazały się 
kolejne zmiany ukierunkowując gospodar-
kę odpadami na gospodarkę cyrkulacyjną. 
Znowelizowane dyrektywy założyły wzrost 
przygotowania do ponownego użycia i re-
cyklingu odpadów komunalnych do: 55% 
do 2025 r.; 60% do 2030 r.; 65% do 2035 r.  
Zgodnie ze zmienioną dyrektywą od 1 sty- 

cznia 2025 r. obowiązkiem selektywnej 
zbiórki będą objęte również odpady teksty-
liów oraz niebezpieczne, a obligatoryjność 
segregacji od 1 stycznia 2023 r. wprowa-
dzono także dla bioodpadów. Dyrektywa 
PE i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 
2018 r., zmieniająca dyrektywę 1999/31/
WE o składowaniu odpadów wprowadziła 
m.in. obowiązek zmniejszenia do r. 2035 ilo-
ści składowanych odpadów komunalnych 
do maksymalnie 10 % całkowitej ilości wy-
twarzanych odpadów komunalnych. 

Gospodarka cyrkularna jako filozofia 
ma początek w założeniach zrównoważo-
nego rozwoju i stanowi jego rozwój i konty-
nuację. Jest odpowiedźą na ekspansywny 
rozwój przemysłu i technologii, i związa-
ne z tym ogromne starty środowiskowe, 
wzrost konsumpcji oraz intensywny rozwój 
miast. Mieszkańcy miast w świecie to obec-
nie 55% światowej populacji, a w Europie 
wg Eurostatu [1, 6, 8, 10] 72% i przewiduje 
się, że do 2050 r. ilość ta wzrośnie do 80% 
ludności. Związana z  tym konsumpcja, 
wzrastające emisje, degradacja środowiska 
oraz nieodwracalne zmiany wyczerpywania 
się zasobów naturalnych spowodowały ko-
nieczność poszukiwania nowych trendów 
i rozwiązań. By sprostać tym wyzwaniom, 
Europa potrzebuje nowej strategii służącej 
przekształceniu Unii w nowoczesną, zaso-
booszczędną i konkurencyjną gospodarkę, 
która:

DOI: 10.15199/2.2021.5.1

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowe wyzwanie dla gospodarki 
odpadami, ukierunkowane na maksymalizację wykorzystania surowców 
i energii. W artykule przedstawiono możliwość bilansowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w taki sposób, aby powstające w pro-
cesach odzysku i recyklingu strumienie stanowiły surowiec wejściowy do 
kolejnych procesów produkcyjnych. 
Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, analiza LCA, odzysk, recykling 
odpadów, surowce wtórne, gospodarka o obiegu zamkniętym

 The circular economy is a new challenge for waste management, aimed 
at maximizing the use of raw materials and energy. The article presents 
the possibility of balancing the municipal waste management system in 
such a way that the streams generated in the recovery and recycling pro-
cesses constitute the input material for subsequent production processes.
Keywords: waste management, LCA, recovery, recycling of waste, secon-
dary raw materials, circular economy
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strumieni odpadów [8].  
Bilans stanu środowiska 
i  uwzględnienie go w  bu-
dowie instalacji lub syste-
mu gospodarki odpadami, 
uwzględnienie wszystkich 
uwarunkowań i  zależności 
w taki sposób, aby w jak naj-
mniejszym stopniu ingero-
wać w środowisko stanowi 
trudne zadanie decyzyjne 
na poziomie regionu, gminy 
i kraju. Mierzenie ekologicz-
nych rozwiązań technologii 
lub systemu jest zazwyczaj 
najtrudniejszym zadaniem 
oceny kompleksowej, stano-
wi natomiast wymierny efekt 
ekologiczny oraz wartościo-
wanie nie tylko strumieni 
wchodzących i  wychodzą-
cych do przetwarzania, ale 
również emisji z  procesów 
przetwarzania, które mogą 
również być elementem łań-

spodarki odpadami w dowolnym regionie 
zdefiniowano:
�� Jednostkę osadniczą 500 tys. mieszkań-

ców, w której każdy gromadzi średnio 290 
kg/rocznie odpadów komunalnych, scha-
rakteryzowanych przez skład morfologicz-
ny, jak: papier 15%, szkło 8%, metal 2%, two-
rzywa sztuczne 13% (w tym 50% tworzyw 
twardych i 50% folii), odpady organiczne 
36%, odpady pozostałe 24%. Dodatkowo 
założono 5 tys. ton rocznie odpadów komu-
nalnych pochodzenia komercyjnego.
�� Dla porównania opracowano dwa warian-

ty przetwarzania odpadów, oparte o segre-
gację frakcji użytkowych i odpadów orga-
nicznych i ich przetworzenie w procesach 
odzysku i recyklingu. Warianty zróżnicowa-
no między sobą możliwością termiczne-
go przekształcania pozostałości po proce-
sach sortowania, z wykorzystaniem ener-
gii. W wariancie z instalacją termicznego 
przekształcania odpadów nie brano pod 
uwagę recyklingu żużli po procesie spala-
nia, co mogłoby stanowić dodatkowy ele-
ment, uwzgledniający praktycznie całkowi-
tą redukcję strumienia odpadów w analizo-
wanym obszarze.
�� W analizie nie brano pod uwagę kosztów 

poszczególnych wariantów systemu; ponie-
waż ilość odbieranych frakcji jest niewielka 
i można założyć, że koszty systemu nale-
ży uwzględniać wraz z kosztami regional-
nej gospodarki odpadami, a to nie jest ce-
lem tego artykułu.

Rezultatem bilansu jest schemat sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi 

cucha wartości. Celem artykułu jest przed-
stawienie możliwości takiej oceny przy 
zastosowaniu narzędzi informatycznych.

Bilansowanie strumieni odpadów 
w kompleksowych rozwiązaniach
Systemów gospodarki odpadami 
komunalnymi

Do określenia skutków ekologicznych 
funkcjonowania systemów gospodarki od-
padami w regionie wykorzystano Integrated 
Waste Model (IWM - 2), opracowany przez 
firmę Procter &Gamble dla oceny ekolo-
gicznej systemów gospodarki odpadami 
i opakowaniami [3, 9]. Jest on opracowany 
do wykorzystania dla decydentów, urzęd-
ników, konsultantów, naukowców, studen-
tów lub grup ekologicznych. Celem tego 
modelu jest określenie obciążenia środo-
wiska oraz oszacowania ekonomicznych 
kosztów systemu gospodarki odpadami 
w wyniku funkcjonowania tego systemu. 
Model oparty jest o analizę LCA (analizę 
cyklu życia) i wykorzystuje jej pierwszy 
etap: LCI (Life Cycle Inventory), czyli usta-
lenie zbiorów wejść i wyjść z analizowane-
go systemu gospodarki odpadami (anali-
za bilansowa systemu – inwentaryzacja 
danych). Zastosowany program IWM-2 
pozwoli na obliczenie całkowitej emisji 
z procesów technologicznych w poszcze-
gólnych wariantach systemu oraz zbilan-
sowanie strumieni poszczególnych frakcji 
odpadów na podstawie danych regionu 
i przyjętych charakterystyk odpadów. Dla 
możliwości zbilansowania systemu go-

�� w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto,
�� pozwoli na oddzielenie wzrostu gospo-

darczego od zużywania zasobów,
�� zapewni równość szans rozwoju wszyst-

kim ludziom i regionom.
Systemy gospodarki odpadami są jed-

nym z zasadniczych elementów strumienia 
materiałowego w gospodarce o obiegu za-
mkniętym. Uwzględnienie modeli i narzędzi 
analizy systemów w sposób synergiczny 
pozwoli na stworzenie możliwości opraco-
wania lepszych strategii gospodarowania 
odpadami stałymi, wskazując kierunek dla 
przejścia z gospodarki linearnej na cyrku-
larną i możliwości wskazania wymiernych 
wskaźników tych działań [7]. Do metod wy-
korzystywanych w tego rodzaju analizach 
zaliczyć można m.in. ocenę cyklu życia 
(ang. Life Cycle Assessment - LCA) [2, 3, 4, 5, 
13, 14], pozwalającą na ekobilansowanie 
strumieni materiałów i energii systemów 
gospodarki odpadami przez tzw. kategorie 
wpływu na środowisko naturalne lub tzw. 
obszarów szkód. 

Gospodarka odpadami to wyzwanie XXI 
wieku. Odpady charakteryzują się ogrom-
nym zróżnicowaniem i towarzyszą każde-
mu rodzajowi działalności ludzkiej. Śred-
nio każdy obywatel UE zużywa rocznie 16 
ton materiałów, z czego średnio powstaje  
6 ton odpadów. Odpady komunalne to 
stosunkowo niewielki strumień w  cał-
kowitej masie odpadów. Wynosi on 
średnio w  krajach UE 7-10% masy, jest 
jednak jednym z  najbardziej złożonych 

Rys. Schemat przepływu materiałów i odpadów w kompleksowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi zaprojekto-
wanym w oparciu o bilans ilościowy przetwarzanych odpadów (IWM2 – model guide)
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zostać przekształcone dla zamknięcia obie-
gów i wskazywania kierunku transformacji 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poowanie
�� Zaproponowana metodyka pozwala 

na ocenę systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi, bilansowanie strumieni 
odpadów oraz poszukiwanie takich roz-
wiązań wariantowych, które będą najko-
rzystniejsze dla zamykania obiegów w go-
spodarce, w tym również w gospodarce 
odpadami.
�� Wykorzystany do obliczeń model oparty 

jest o bilans (ilościowy i jakościowy) stru-
mienia odpadów oraz wykorzystanych za-
sobów energetycznych dla funkcjonujące-
go systemu gospodarki odpadami na pod-
stawie zdefiniowanych procesów jednost-
kowych takich jak: zbieranie odpadów od 
wytwórców indywidualnych i z infrastruk-
tury, odzysk i recykling odpadów, proce-
sy biologicznego przekształcania, termicz-
ne przekształcanie odpadów wraz z od-
zyskiem energii lub bez oraz składowanie 
odpadów. 
�� Zaproponowana metodyka może stano-

wić narzędzie w analizie i wyborze rozwią-
zania systemu gospodarki odpadami w re-
gionie, oddziaływującego na środowisko 
naturalne w najmniejszym stopniu wśród 
wszystkich zaproponowanych wariantów 
oraz pozwalającego na maksymalne wy-
korzystanie zasobów. 

dla przyjętych założeń masowych poszcze-
gólnych strumieni. Schemat przedstawiony 
jest na rysunku. 

Model i opracowane przepływy mate-
riałowe wskazują na możliwą ocenę wejść 
i wyjść z systemu i wskazanie miejsc wy-
twarzania odpadów możliwych do poten-
cjalnego wykorzystania, np. właśnie żużli 
po procesie termicznym do wykorzystania 
w przemyśle budowlanym. Bilans prezen-
towany na rysunku wskazuje strumienie 
odpadów wchodzących i  wychodzących 
oraz dodatkowo całkowitą ilość odpadów 
przetworzonych kierowanych ostatecznie 
do składowania. Ilość odpadów kierowanych 
ostatecznie do składowania odpadów wyno-
si 24,16%, czyli, aby osiągnąć standard skła-
dowania odpadów w 2035 r. (10%) koniecz-
ne będą kolejne działania np. zredukowanie 
składowania żużli po procesie termicznym. 

Model, oprócz możliwości projektowa-
nia przepływów w systemie, oblicza również 
emisje z poszczególnych jednostkowych 
procesów przetwarzania odpadów. Emisje 
w rozdziale na emisje odpadów, emisje do 
powietrza i do wód prezentuje tabela. 

W tabeli wartości ujemne wskazują na 
tzw. emisje „uniknięte” czyli takie, które za-
istniałyby w przypadku braku działań pro-
wadzonych na potrzeby odzysku czy recy-
klingu odpadów.  Wskazuje to na dodatko-
wy efekt bilansowania strumieni wchodzą-
cych, potencjału przetwarzanych odpadów 
oraz tych, które jeszcze dodatkowo mogą 

Tabela. Wybrane emisje do środowiska w wyniku bilansu i przetworzenia odpadów komunalnych w omawianej 
jednostce osadniczej (IWM2 – model guide)

Rodzaj
 emisji

Jedno-
stka

Sorto-
wanie 

Kompo-
stowanie / 
stabilizacja 
biologiczna 

Termiczne 
prze-

kształca-
nia 

Składowanie Recykling SUMA

Bilans odpadów 

inne niż nie-
bezpieczne 

tony 4 304 6 599 19 976 4 200 n/a 35 078

Poddawane 
recyklingowi

tony n/a n/a n/a n/a -48 786 -48 786

Bilans wybranych emisji do powietrza 

Pyły g 687 094 190 036 3 093 015 0 -26 465 135 -22 494 990

CO g 687 094 190 036 3 093 015 0 -26 465 135 -22 494 990

CO2 g 81 020 22 408 425 306 14 181 -51 715 955 -51 173 040

NOx g 1 365 414 377 646 n/a 445 699 670 -38 550 710 408 892 020

SOx g 5 568 1 540 n/a 0 422 591 429 699

Mg g 53 15 n/a 0 -945 -877

Cynk g 177 49 5 994 85 -3 603 2 702

Bilans wybranych emisji do ścieków 

BZT5 G 135 939 840 n/a 1 151 799 21 413 292 23 505 066

CHZT G 2 690 1 590 287 n/a 1 151 799 -760 005 981 -757 261 205

Zawiesina G 187 692 51 912 n/a 5 675 -16 463 888 -16 218 609

TOC G 42 206 11 673 n/a 3 201 47 992 484 48 049 564
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Projektowanie przestrzeni publicznej  
a gospodarowanie odpadami komunalnymi
Public Space Design and Municipal Waste Management

P lanowanie miejskiej przestrzeni 
publicznej, szczególnie w zakresie 

projektowania oraz budowy dróg i ulic, jest 
dobrym pretekstem do zastanowienia się 
nad perspektywami realizacji obowiązko-
wego zadania własnego gminy, utrzymania 
czystości i porządku, w tym gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Projektując te-
reny mieszkaniowe w zgodzie z przepisami 
branżowymi nie powinno się zapominać 
o przepisach (w tym przepisach lokalnych) 
dot. gospodarki odpadami czy przepisach 
BHP, których uwzględnienie może ułatwić 
codzienne życie (tab. 1).

Projektując nowe obszary przestrze-
ni miejskiej należy uczynić je wolnymi od 
niedoskonałości występujących w innych 
częściach miasta. Uwzględniając wytyczne 
zawarte we wspomnianych przepisach, ist-
nieje realna szansa stworzenia przestrzeni 
publicznej, gwarantującej codzienne sku-
teczne „odrabianie” przez gminę obowiązko-
wego zadania. Twórcy nowych powierzchni 
mieszkaniowych, biurowych czy usługo-
wych, powinni dążyć do realizacji celów, 
polegających m.in. na:
�� stworzeniu warunków dla zapewnienia 

właściwego układu komunikacyjnego we-
wnątrz danego obszaru oraz powiązań ko-
munikacyjnych z terenami sąsiednimi,
�� określeniu zasad rozbudowy infrastruk-

tury społecznej, technicznej i komunalnej.
Jest to niezbędne do stworzenia ładu 

przestrzennego planowanych obszarów, 
który pozwoli stworzyć wyjątkowe miej-
sce do pracy i życia. Nie można przy tym 

zapomnieć o różnych aspektach życia co-
dziennego, w tym o gospodarce odpadami 
komunalnymi. 

Obecne realia
Dotychczasowe doświadczenie Miej-

skiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
Sp. z o.o. w Krakowie jako Zarządzającego 

Gminnym Systemem Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi pokazuje jak złożony 
jest to problem. Mimo, że przepisy prawa 
powinny w pełni rozwiązywać ten problem, 
jednak w rzeczywistości tak nie jest. Zbyt 
małe przestrzenie miejsc gromadzenia od-
padów komunalnych, utrudniony do nich 
dostęp, „niewydolne układy komunikacyjne” 

mgr Kazimierz SZEWCZYK
mgr inż. Piotr CHROBAK

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
w Krakowie

Dotychczasowa praktyka projektowania przestrzeni publicznej w kontek-
ście gospodarowania odpadami komunalnymi budzi wiele wątpliwości. 
Małe przestrzenie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, utrudniony 
do nich dostęp, niewydolne układy komunikacyjne na nowobudowanych 
osiedlach to obecnie codzienność. Artykuł pokazuje złożoność tego pro-
blemu. Zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia przy projektowaniu 
przepisów ochrony środowiska, BHP oraz prawa miejscowego. Zapre-
zentowano również nowatorskie rozwiązania w gospodarce odpadami. 
Przedstawione rozwiązania wynikają z chęci stworzenia takiego systemu, 
aby nie było kłopotu z wywożeniem odpadów z przestrzeni publicznej. 
Słowa kluczowe: gospodarowanie odpadami, miejsca gromadzenia od-
padów, projektowanie

The current practice in this field raises a lot of doubts. Cramped spaces 
for municipal waste collection, with difficult access and “inefficient trans-
portation systems” in newly built housing estates are commonplace today. 
With this article, we would like to address the complexity of the problem. 
Attention has been drawn to the need to take into account the provisions 
of environmental protection, occupational health and safety as well as 
local law when designing. Innovative solutions in waste management have 
also been presented. The proposed solutions are a result of the desire 
to develop a system where waste is removed from the public space in  
a trouble-free manner.
Key words: waste management, waste collection sites, design

Tab. 1. Aspekty prawne dotyczące użytkowania miejsc gromadzenia odpadów (źródło własne)

Lp. Dokument Przepis 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: DzU z 2020 r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami). art. 5.

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób 
zakaźnych u ludzi (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 1845) art. 22.

3.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tekst jednolity: 
DzU z 2019 poz. 2028).

4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: 
DzU z 2019 r. poz. 1065).

§22, §23, §40, §48, 
§128, §129.

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2020 r. poz. 1609).

§20 ust. 1 pkt. 9 
lit. c).

6.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(DzU z 1999 r. nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 11

7.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jednolity: DzU z 2018 r. poz. 1139).

Rozdział 6

8. Uchwała Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

art. 5, 6, 7, 8, 9, 16, 
25, 35

9.

Uchwała Nr XLV/1199/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

załącznik nr 1, 2, 
3, 4

10.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie uszkodzenia samochodu przez 
pojemnik użytkowany przez Spółdzielnie Mieszkaniową, który nie był odpowiednio 
zabezpieczony (sygn. akt II Ca 1013/17).
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�� pozbywanie się zebranych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych zgod-
nie z obowiązującymi przepisami,
�� utrzymywanie pojemników w  należy-

tym stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym,
�� zabezpieczenie miejsca gromadzenia od-

padów komunalnych przed zalewaniem od-
padów przez wody opadowe i dostępem 
osób trzecich,
�� zapewnienie dostępu do miejsca groma-

dzenia odpadów komunalnych wyłącznie 
dla osób mających obowiązek gromadze-
nia odpadów w pojemnikach lub workach 
w nich ustawionych, a także odbierających 
odpady komunalne,
�� umiejscowienie pojemników wypełnio-

nych odpadami komunalnymi w miejscu 
wyodrębnionym, swobodnie dostępnym dla 
podmiotu odbierającego odpady komunal-
ne lub gdy takiej możliwości nie ma, należy 
wystawiać je w dniu odbioru, nie później niż 
przed godziną 6 rano, na chodnik lub ciąg 
pieszo jezdny przed wejściem (wjazdem) 
na teren nieruchomości; przez swobodny 
dostęp rozumie się dostęp umożliwiający 
dojazd samochodu specjalistycznego do 
miejsca usytuowania pojemników lub wor-
ków, ze szczególnym uwzględnieniem sta-
nu technicznego podjazdów, zjazdów,
�� wyposażenia nieruchomości w liczbę po-

jemników na odpady komunalne odpowia-
dającą rzeczywistej ilości powstających na 
nieruchomości odpadów.

Nie można też zapomnieć o obowiąz-
kach właścicieli nieruchomości wynikają-
cych z przepisów BHP. Przy planowaniu 
miejsc gromadzenia odpadów konieczne 
jest uwzględnienie przepisów dotyczących 
przemieszczania ładunków (tab. 2). Należy 
jednocześnie pamiętać, że niedopuszczal-
ne jest ręczne przemieszczanie ładunków 
na wózkach po terenie o nachyleniu więk-
szym niż 8% oraz na odległość większą 
niż 200 m.

Co można poprawić

Mając wieloletnie doświadczenie 
w  utrzymaniu czystości i  porządku oraz 
odbioru odpadów komunalnych, a  także 
w zarządzaniu Gminnym Systemem Gospo-
darowania Odpadami Komunalnymi przez 
MPO Sp. z o.o., zaprezentujemy obserwacje 
oraz propozycje rozwiązań, wynikające z co-
dziennej pracy. Są one również wynikiem 
dyskusji na różnych forach zarówno z za-
rządcami nieruchomości, jak też w ramach 
organizacji branżowych. Spostrzeżenia te 
będą niezbędne przy tworzeniu miejskiej 
przestrzeni publicznej, gwarantującej od-
powiedni ład przestrzenny oraz pełną funk-
cjonalność i racjonalność.

Z  pozoru proste użytkowanie miejsc 
gromadzenia odpadów pokazuje, jak wiele 
nieprawidłowości i nieracjonalności może 
funkcjonować w zakresie gospodarowania 
odpadami, rozpoczynając od etapu plano-
wania, a  kończąc na użytkowaniu przez 
mieszkańców, co najczęściej jest jednak 
konsekwencją fazy projektowej. Wydaje 
się, iż obecnie obowiązujące przepisy wy-
czerpują niezbędne wytyczne projektu, który 
w efekcie powinien pozwolić na sprawne 
funkcjonowanie użytkownikom oraz umoż-
liwić płynny i szybki załadunek odpadów 
przez ekipy odbierające. Projekt powinien 
więc uwzględniać wszelkie obowiązki za-
rządzających nieruchomością, wynikające 
z przepisów prawa, logistyki i  rzeczowo-
ści oraz mieć na uwadze funkcjonalność 
miejsca, gwarantującą racjonalność jego 
wykorzystania zarówno dla mieszkańców, 
jak i odbierających odpady. Do obowiązków 
tych należą m.in.: 
�� wyposażenie nieruchomości w pojem- 

niki służące do zbierania odpadów komu- 
nalnych, 
�� zbieranie powstałych na terenie nieru-

chomości odpadów komunalnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

(czytaj: oszczędne) na nowych osiedlach 
to obecnie codzienność. Stąd przyjęte roz-
wiązania nierzadko powodują trudności 
w codziennym funkcjonowaniu tych miejsc, 
zarówno z punktu widzenia mieszkańców, 
zarządców nieruchomości, jak i ekip odbie-
rających odpady.

Znikome przestrzenie miejsc groma-
dzenia odpadów komunalnych, wąskie 
ulice dojazdowe, to nie tylko problem ści-
słego centrum Krakowa (fot. 1). O ile w tym 
przypadku można szukać usprawiedliwienia 
w odległych latach zurbanizowania tego re-
jonu, o tyle w nowych osiedlach nie jest to 
zrozumiałe. Również lokalizacja miejsc gro-
madzenia odpadów komunalnych, do któ-
rych dostęp często bywa utrudniony, może 
powodować dyskomfort funkcjonalny dla 
mieszkańców i ekip odbierających odpady.

Trudno jest tu zarzucić niezgodność 
z obowiązującymi przepisami. Jednak de-
veloperzy powinni podchodzić do problemu 
szerzej. Tworząc odpowiedni ład przestrzen-
ny nie można ograniczać się bowiem tylko 
do regulacji wynikających z prawa budow-
lanego, istotne jest również uwzględnienie 
przepisów krajowych i lokalnych dot. odpa-
dów. Podobnie jest przy planowaniu ukła-
dów komunikacyjnych. Swobodny dojazd 
do miejsc gromadzenia odpadów i „nieskrę-
powany” ich odbiór przez śmieciarki wyma-
ga wszechstronnego, perspektywicznego 
podejścia do projektowanych rozwiązań 
komunikacyjnych. Należy też pamiętać 
o  zachowaniu zasady zrównoważonego 
rozwoju [1]. Zatem nie bez znaczenia jest 
tu ustalenie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym 
zapewnienie warunków do prowadzenia go-
spodarki odpadami komunalnymi, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi 
(tab. 1), z uwzględnieniem segregacji od-
padów u źródeł ich powstawania, z jedno-
czesnym wyodrębnieniem odpadów niebez-
piecznych. 

 Fot. 1. Wąskie ulice na krakowskich osiedlach (źródło własne)
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wadzono pięcio-pojemnikowy system selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych, który 
polega na wyodrębnieniu z odpadów czte-
rech strumieni odpadów segregowanych: 
metal i plastik, papier, szkło oraz bioodpady 
plus pozostałe zmieszane odpady. Zatem 
konieczne jest wyposażenie nieruchomości 
w  co najmniej pięć różnych pojemników. 
Powinno to być mocnym argumentem przy 
planowaniu odpowiedniej kubatury miejsca 
gromadzenia odpadów komunalnych. Po-
mocne będą tu informacje dotyczące śred-
niej ilości odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańca nieruchomości oraz na temat 
średnich wskaźników wytwarzania odpadów 
komunalnych z innych źródeł, które można 
znaleźć w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kra-
ków (uchwała nr XLV/1200/20 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 16 września 2020 r.) (tab. 1  
poz. 8). Wielkości te obrazują objętości od-
padów generowanych w ciągu jednego ty-
godnia, co z kolei łatwo można odnieść do 
jednego miesiąca, a więc jednostki czasu 
najbardziej optymalnej przy projektowaniu. 
Znając średnie ilości wytwarzanych odpa-
dów, pamiętając o przepisach dot. sposo-
bu segregacji (ilość frakcji wydzielanych ze 
strumienia odpadów) oraz wiedząc, z jakiego 
rodzaju pojemników planuje się korzystać po 
zrealizowaniu projektu, miejsce gromadzenia 
odpadów powinno spełniać wszystkie kryte-
ria funkcjonalności. Przy czym, obserwując 
trwały rozwój miasta, należy się zastanowić, 
czy nie byłoby wskazane (w rozsądnych gra-
nicach) delikatne przeszacowania kubatury 
(powierzchni) takich pomieszczeń. 

Projektując miejsca gromadzenia od-
padów nie można zapomnieć o odległo-
ściach, jakie wymagane są zgodnie z § 23  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tab. 1 poz. 4). 
W założeniach powinny one gwarantować 
komfort mieszkańcom, którzy nie powinni 
być narażeni na uciążliwości wynikające 
z gromadzenia i odbioru odpadów. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na przepis 
określający 10 metrową odległość takiego 
miejsca od placu zabaw dla dzieci, boisk 
dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekre-
acyjnych. Niezależnie od motywów wpro-
wadzenia takiego zapisu istotnym jest to, 
że odległość taka gwarantuje swobodny 
dojazd samochodu specjalistycznego po 
odbiór odpadów. Równocześnie zapis ten 
nie powinien zwolnić developera od wymo-
gu przyjęcia rozwiązania komunikacyjnego 
(w  tym zakresie), gwarantującego 100% 
bezpieczeństwa bawiących się dzieci czy 
innych odpoczywających czynnie osób oraz 
ekip odbierających odpady.

Tab. 2. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej na-
wierzchni, łącznie z masą wózka nie powinna przekraczać: [4]

nachylenie terenu
mężczyźni kobiety

wózki  
2-kołowe

wózki 3 i więcej 
kołowe

wózki  
2-kołowe wózki 3 i więcej kołowe

nachylenie poniżej 5% 350 [kg] 450 [kg] 140 [kg] 180 [kg]

nachylenie powyżej 5% 250 [kg] 350 [kg] 100 [kg] 140 [kg]

Dzięki odpowiednim rozwiązaniom po-
winno być łatwiej zadbać o higienę i sprostać 
podstawowym zasadom sanitarnym. „Śmie-
ci” nie muszą się kojarzyć z nieprzyjemnym 
odorem czy nieporządkiem, dzięki konstruk-
tywnym koncepcjom możemy je umiejętnie 
„schować” (nie muszą śmieci emanować). 
Zauważyć trzeba, iż realizacja przedstawio-
nych postulatów nie jest bez znaczenia za-
równo dla kosztów systemu, jak i poziomu 
ściągalności opłaty „śmieciowej” dla gminy. 

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie (DzU z   2019 r. poz. 1065) na 
działkach budowlanych przewidziane winny 
być miejsca na pojemniki do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych, z uwzględ-
nieniem możliwości ich segregacji [5]. Miej-
scami takimi mogą być:
�� zadaszone osłony lub pomieszczenia ze 

ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
�� wyodrębnione pomieszczenia w budynku 

z posadzką powyżej poziomu nawierzch-
ni dojazdu środka transportowego odbie-
rającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, 
w tym także dolne komory zsypu z bezpo-
średnim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzo-
nym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m 
i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, 
mające ściany i podłogi zmywalne, punkt 
czerpalny wody, kratkę ściekową, wentyla-
cję oraz sztuczne oświetlenie;
�� utwardzone place do ustawiania kontene-

rów z zamykanymi otworami wrzutowymi;
�� utwardzone place z nadziemnymi otwo-

rami wrzutowymi i podziemnymi lub czę-
ściowo podziemnymi kontenerami.

Przepisy rozporządzenia precyzyjnie 
określają, jakie mogą być i  jak mają wy-
glądać miejsca gromadzenia odpadów ko-
munalnych. Ważne są również wymagania 
dotyczące pomieszczeń śmietnikowych 
wewnątrz budynków. Wskazują one jedno-
znacznie na funkcjonalność miejsca, gwa-
rantując mieszkańcom dostęp do wszyst-
kich rodzajów pojemników, mają wpływ na 
ograniczanie ewentualnych uciążliwości 
dla mieszkańców, pozwalając jednocześnie 
na realizację obowiązków zarządców dot. 
utrzymania w należytym stanie technicz-
nym i sanitarnym miejsc oraz urządzeń do 

gromadzenia odpadów komunalnych. Tak 
zaprojektowane punkty winny być „przy-
jazne” dla ekip odbierających odpady, tzn. 
powinny charakteryzować się swobodnym 
dostępem, niewielką odległością od zapar-
kowanego samochodu specjalistycznego, 
bez barier architektonicznych (schody, stro-
me pochylnie, itp.) oraz gwarantować nie-
skrępowane manewrowanie pojemnikami. 

Warto zwrócić uwagę, iż rozporządze-
nie nie określa w żaden sposób rozmiarów 
takich miejsc, jak również nie proponuje me-
tody ich wyliczenia. Nie powinno to jednak 
zwalniać inwestorów z konieczności zazna-
jomienia się np. z danymi statystycznymi 
dot. gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Przykładowo w 2018 r. w Polsce zebrano 
12 485,4 tys. ton odpadów komunalnych, 
co stanowiło wzrost o 4,3% w porównaniu 
z 2017 r. Na jednego mieszkańca Polski 
przypadało więc średnio 325 kg zebranych 
odpadów, o 13 kg więcej niż rok wcześniej, 
z czego większość (83,7%) pochodziło z go-
spodarstw domowych [6]. Analizując dane 
z Gminy Miejskiej Kraków widać, iż w ostat-
nim czasie wzrost ten waha się na poziomie 
4,5%, osiągając w 2019 r. wielkość 489 kg/
osobę [7]. Zatem skorzystanie z tych danych 
w projektowaniu może być pomocne przy 
określaniu rozmiarów takich miejsc. Nie-
stety w rzeczywistości często spotykamy 
rozwiązania, które nie uwzględniają rzeczy-
wistych ilości powstających odpadów, co 
powoduje, że miejsca ich gromadzenia nie 
mogą sprostać wymaganiom, a to z kolei 
powoduje nieprawidłowości w gospodaro-
waniu odpadami komunalnymi.

Przy planowaniu odpowiednich miejsc 
do gromadzenia odpadów ważne są zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (DzU z 2019 r. poz. 2028) 
(tab. 1, poz. 3) oraz wynikające z nich szcze-
gółowe zasady segregacji opisanych w prze-
pisach prawa lokalnego. Na mocy tego aktu 
wykonawczego, począwszy od 1 lipca 2017 r, 
gminy zobowiązane zostały do wdrażania 
jego zapisów (w terminach uzależnionych 
m.in. od długości obowiązywania zawar-
tych wcześniej umów na odbiór odpadów 
komunalnych). I tak przykładowo w Gminie 
Miejskiej Kraków od 1 kwietnia 2019 r wpro-
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jektowanie właściwego układu komunika-
cyjnego pozwoli m.in. sprawnie dotrzeć 
samochodom specjalistycznym do miejsc 
gromadzenia odpadów. Ważne też jest, aby 
planowane drogi pozwoliły na płynne prze-
mieszczanie się śmieciarek, nieblokowanie 
ich przez inne samochody (np. źle zaparko-
wane z uwagi na brak wystarczającej ilości 
wyznaczonych miejsc do parkowania) czy 
umożliwiały omijanie „pracujących śmiecia-
rek” przez pozostałych uczestników ruchu. 
Rozwiązaniem tu mogłoby być zezwolenie 
na jazdę „śmieciarki”  wydzielonymi pasami 
ruchu (również w innych rejonach miasta).

A może bez śmieciarki?
Budowanie nowoczesnej przestrzeni 

publicznej wymaga wszechstronnego 
rozpatrzenia problemu, zastosowania naj-
lepszych dostępnych technik i rozwiązań, 
a także odważnego podejścia do pionier-
skich i nowatorskich technologii. Takie kre-
owanie projektu ma szansę uczynić w peł-
ni funkcjonalną, przyjazną do życia enkla-
wę, gdzie trudy codziennego życia będą 

głoby być zastosowanie odpowiednich wind 
towarowych (fot. 4).

Przystępując do realizacji projektu na-
leżałoby zastanowić się nad rozwiązaniem 
problemu gromadzenia odpadów przez 
wykorzystanie pojemników podziemnych 
i półpodziemnych (rys. 1, 2). Atutem tego 
jest oszczędność przestrzeni miejskiej, dzię-
ki czemu można zwiększyć tereny zielone, 
miejsca parkingowe czy rekreacyjne. Do-
datkowe zalety to: wzrost estetyki okolicy, 
czystość i porządek w miejscu składowania 
odpadów, wzrost efektywności gospodarki 
odpadami, co w konsekwencji doprowadzi 
do zmniejszenia kosztów systemu [8]. Na-
tomiast wadą są koszty inwestycji (zakupu 
i montażu) oraz znaczna wolna przestrzeń 
wokół, potrzebna przy odbiorze odpadów 
przez pojazd z HDS (hydrauliczny dźwig sa-
mochodowy – samochód z zamontowanym 
na nim żurawiem umożliwiającym samo-
dzielny załadunek i rozładunek) lub dźwig. 
Dlatego też w tym przypadku należałoby 
ściśle współpracować z innymi projektan-
tami infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Planując nowe inwestycje należy zwró-
cić uwagę na komunikację wewnątrz i od- 
powiednie skomunikowanie jej z pozostałą 
częścią Krakowa. Wskazać trzeba, iż z per-
spektywy zarządzania gospodarką odpada-
mi komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków 
aspekt ten jest również niebagatelny. Zapro-

Należy też zwrócić uwagę na coraz częst-
sze planowanie miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych w garażach podziemnych, 
na różnych poziomach poniżej gruntu (fot. 2).  
Rozwiązania te, zgodne z przepisami, bywają 
nierzadko zaprojektowane w sposób unie-
możliwiający swobodny odbiór odpadów. 
Charakteryzują się często wąskimi zjazdami 
o znacznym stopniu nachylenia, co uniemoż-
liwia dojazd samochodów specjalistycznych 
do miejsc gromadzenia odpadów, co skutko-
wać musi nawet kilkuset metrowym „ręcz-
nym dociąganiem” pojemników, których waga 
może osiągać nawet do 400 kg. Przy czym 
sposób ten budzi wątpliwości w świetle obo-
wiązujących przepisów BHP dot. transportu 
ręcznego (tab. 1 poz. 7). Utrudniony dojazd, 
czy też wydłużający się czas oczekiwania 
na transportowane pojemniki (w miesiącu li-
czony nawet w godzinach) to również wzrost 
emisji spalin do atmosfery, bezpośrednio od-
działywujących na korzystających z takich 
budowli (mieszkańców, pracowników) oraz 
w konsekwencji wpływający na pogorszenie 
jakości powietrza w mieście. 

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby 
być projektowanie większych i  łagodniej-
szych zjazdów. Wydaje się, iż projektowanie 
takich miejsc bezpośrednio przy podjeździe 
do budynku byłoby jeszcze lepszym rozwią-
zaniem, czego przykładem może być Tauron 
Arena Kraków (fot. 3). Innym sposobem mo-

Fot. 3. Miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane bezpośrednio w budynku (źródło własne)

Fot. 2. Przykłady lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów w garażach podziemnych (źródło własne)
 a) zabudowa mieszkaniowa b) kompleks biurowy

Fot. 4. Winda wykorzystywana do transportu 
odpadów z miejsca gromadzenia odpadów zlo-
kalizowanego w garażu podziemnym 
(źródło własne)
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jącej, oraz z przyjaznym wizerunkiem, jako 
pracy społecznie koniecznej i niezbędnej. 
Dlatego też MPO Sp. z o.o., którego celem 
jest zbudowanie „machiny” funkcjonującej 
na wspomnianych powyżej filarach, deklaru-
je chęć współpracy w tym zakresie, oferując 
swoje niemałe doświadczenie.
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Podsumowanie
Projektując drogi i ulice w przestrzeni 

publicznej dąży się stworzenia odpowiednie-
go ładu przestrzennego, rozumianego jako 
przestrzenną racjonalność, funkcjonalność, 
czytelność struktur zharmonizowanych 
z otoczeniem, a także wysoką użyteczność 
i efektywność w skali regionalnej, lokalnej 
i funkcjonalnej. Osiągnięcie tak założonych 
celów nie jest możliwe bez pochylenia się 
nad „zwykłymi” problemami dnia powsze-
dniego, w tym m.in. nad kwestiami zwią-
zanymi z odpadami komunalnymi. Uwagi 
zaprezentowane w  artykule są wynikiem 
zarówno pełnionej przez MPO Sp. z o.o. funk-
cji zarządzającego gminnym systemem go-
spodarowania odpadami komunalnymi, jak 
również konsultacjami z zarządcami, wspól-
notami mieszkaniowymi, spółdzielniami 
mieszkaniowymi, czy architektami. Ważna 
jest również współpraca ze Strażą Miejską 
Miasta Krakowa oraz innymi miastami. Na 
to wszystko chcielibyśmy zwrócić uwagę ar-
chitektom i urbanistom, którzy mają wpływ, 
dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, na 
podejmowane decyzje planistyczne. Przed-
stawione postulaty nie są próbą ingerencji 
w sferę projektową czy próbą narzucaniem 
architektom rozwiązań, wynikają one jedynie 
z chęci stworzenia systemu, w którym odpa-
dy wywożone byłyby z przestrzeni publicz-
nej w sposób niekłopotliwy i nieuciążliwy dla 
społeczności mieszkającej czy też pracu-

ograniczone do minimum, gdzie gospoda-
rowanie odpadami nie będzie problemem, 
a same śmieci staną się „niewidzialne i nie-
wyczuwalne” i będą znikać niezauważalnie. 
Takim całkowicie nowatorskim systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
(zbiórka, magazynowanie i transport odpa-
dów) niezaprzeczalnie może być próżniowa 
zbiórka odpadów (rys. 3). Tego typu rozwią-
zania oparte są na pojemnikach i koryta-
rzach podziemnych, gdzie pneumatycznie 
i w sposób zautomatyzowany odbierane 
są odpady i  przesyłane dalej do miejsc 
przeznaczenia, odległych nawet o 2 km. 
System taki działa na podobnej zasadzie 
co kanalizacja z tym, że zamiast nieczy-
stości płynnych występują stałe (odpady), 
a ich nośnikiem nie jest woda, lecz sprężo-
ne powietrze.

Do niewątpliwych zalet tej metody należą:
�� odseparowanie odpadów i związanych 

z ich gromadzeniem uciążliwości (odory, 
bakterie i grzyby, nieestetyczny widok) od 
sfer przebywania i aktywności człowieka;
�� oszczędności wynikające z  braku za-

potrzebowania na naziemny transport 
odpadów,
�� brak uciążliwości związanych z dojazdem 

śmieciarek (hałas, zanieczyszczenie powie-
trza, zużycie paliwa);
�� możliwość bieżącego monitorowania 

strumienia odpadów, w tym ich przekazy-
wania do właściwych miejsc odbioru, prze-
chowywania i zagospodarowania;
�� brak problemu przepełnienia pojemni-

ków i natychmiastowe zagospodarowanie 
odpadu;
�� wyeliminowanie zjawiska penetracji 

i kradzieży odpadów przez bezdomnych 
(w Polsce dość powszechne zjawisko tzw. 
nurków), dzikie zwierzęta czy ptaki.

Główną wadą systemu jest m.in. jego 
koszt, związany z koniecznością budowy 
rozległej podziemnej infrastruktury, stacji 
ich magazynowania i  obróbki. Ponadto, 
w celu wyeliminowania możliwości awarii, 
systemy wyposażane są w automatykę kon-
trolno-sterującą i monitorującą ich pracę. 
Dlatego też jego ewentualne zastosowanie 
powinno być poprzedzone kompleksową 
analizą ekonomiczną i wariantową [11]. 

 Rys. 2. Pojemniki podziemne [10]

 Rys. 3. System próżniowej zbiórki odpadów – First Recykling Sp. z. o.o. [11]

 Rys. 1. Pojemniki półpodziemne [9]
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RECENZJA

Analiza zmian stanu środowiska miejskiego
w wyniku czyszczenia i mycia ulic 
w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej 

Książka wydano po raz pierwszy 
w 2019 r., natomiast w 2020 r., ze wzglę-
du na duże zainteresowanie, wznowiono 
publikację. Książka ma charakter naukowy 
– wyniki rzeczywistych badań poprzedzo-
ne są szeroką międzynarodową analizą 
literatury, wskazując aktualność podjętych 
badań. Tematem książki jest gospodarka 
jednym z rodzajów odpadów komunalnych.  
Odpady związane z działalnością bytową  
i gospodarczą człowieka to jeden z elemen-
tów antropogenicznego zanieczyszczenia 
środowiska. W  dużych aglomeracjach 
miejskich jest wiele różnorodnych źródeł 
odpadów, co powoduje konieczność nie 
tylko redukcji masy, ale również unieszko-
dliwienia wszystkich źródeł, bez względu na 
ich charakter. Jednym z nich według roz-
porządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 
2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU 
2020.10) sklasyfikowane kodem 20 03 03, 
są zmiotki uliczne, czyli odpady powstające 
w procesach oczyszczania i mycia ulic oraz 
placów. 

Kraków jako pierwsze miasto podję-
ło próbę analizy zmian stanu środowiska 
miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia 
ulic. 24 stycznia 2017 r. podjęto współpracę 
na podstawie trójstronnej umowy między 
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Małopol-
skim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska oraz Wydziałem Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechniki Krakow-
skiej im. Tadeusza Kościuszki, w zakresie 
prowadzenia badań zbieranych odpadów 
z czyszczenia ulic Krakowa. Dzięki koope-
racji możliwe było opracowanie pierwszego 
wydania prezentowanej książki. 

Obie publikacje przedstawiają efek-
ty przedsięwzięć technicznych, pomiary 
i analizy wraz z wnioskami oraz wytycznymi  
dotyczącymi kierunków działań w celu po-
prawy stanu środowiska miejskiego. Celem 
prowadzonych działań było jest zreduko-
wanie ilość odpadów – zmiotek, leżących 
na ulicach miasta jak również ciągach pie-
szych, aby poprawić jakość środowiska 
miejskiego, w tym przede wszystkim jakość 
powietrza. Celem przeprowadzonych badań 
było opracowanie metodyki oceny zmian 
stanu środowiska miejskiego w zależności 
od częstotliwości czyszczenia i zmywania 

ulic na obszarach zurbanizowanych. Działa-
nia związane z czyszczeniem ulic stanowią 
jeden z elementów zarządzania struktura 
miejską w szeroko rozumianym zarządza-
niu SMART CITY.

Kraków jest miastem obciążonym licz-
nymi emisjami do powietrza atmosferycz-
nego zarówno w wyniku położenia, jak i licz-
by przejeżdżających samochodów, a także 
przemysłu, oraz  zabudowy ograniczającej 
przewietrzanie. Dlatego zminimalizowanie 
tych obciążeń i zanieczyszczeń musi od-
bywać się wielopłaszczyznowo. W ramach 
usuwania konsekwencji zanieczyszczenia 
odbywa się czyszczenie i mycie ulic. Działa-
nia dotyczące utrzymania czystości w Kra-
kowie są realizowane przez MPO Sp. z o.o.,  
natomiast zaprezentowane w tym wyda-
niu wyniki badań przyczyniły się do rozwoju 
nowego podsystemu utrzymania czysto-
ści i porządku w mieście. Pozwala on na 
wdrożenie nowych standardów utrzyma-
nia porządku jak też poprawy jakości życia 
mieszkańców. Konsekwencją mają być: 
poprawa zdrowia publicznego, jakości ży-
cia mieszkańców, standardu życia i pracy, 
udoskonalenie estetyki miasta, zrównowa-
żenie środowiskowe oraz prawidłowy roz-
wój gospodarczy.

Pomiary przeprowadzono w  trzech 
punktach w Krakowie, zaś wybór miejsca 
pobierania próbek podyktowany był lokali-
zacją stacji ciągłego monitorowania jakości 

powietrza. Jakość powietrza w mieście  jest 
monitorowana przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska, a sieć monitoringu 
obejmowała w czasie wykonywania badań 
stacje: Aleje Trzech Wieszczów, ul. Bulwa-
rowa, ul. por. Halszki.

Analizy wykazały, że każda akcja czysz-
czenia i mycia ulic przynosi poprawę przez 
ograniczenie ilości odpadów z  ulic oraz 
ulepszenie jakości infrastruktury miejskiej 
(chodniki, ulice). W  dłuższych okresach 
zimowych redukcja wynosiła do kilku ton 
z odcinka 1 km w centrum miasta. Każdo-
razowo w poszczególnych cyklach dwu- lub 
trzydniowych zmniejszała się ilość metali 
ciężkich gromadzonych w zmiotkach na 
badanej ulicy. Poza tym, pomiary wykazały 
efekty mycia jezdni i chodników na zawar-
tości zawiesiny w ściekach, metali ciężkich 
oraz azotanów i  siarczanów. W  marcu 
i kwietniu na ulicach Krakowa obserwuje się 
zwiększone ilości zbieranych z ulic zmio-
tek, co jest również przyczyną wysokiego 
stężenia zawiesiny w  ściekach z  mycia 
ulic. Jednak i w tych przypadkach działa-
nia czyszczenia oraz mycia ulic w mieście 
obniżały wyraźnie ilości zanieczyszczeń. 
Podobnie weryfikowano zmiany jakości po-
wietrza wskaźnikami stężenia pyłów PM10 
i PM2,5 stwierdzając, że efektem krótkofa-
lowym każdorazowo była poprawa jakości 
powietrza oraz osiągnięcie standardów 
dopuszczalnych.

Przedstawione w publikacji wyniki ba-
dań są przykładem współpracy jednostki 
miejskiej, uczelni wyższej oraz instytucji 
państwowej. Utrzymanie czystości i  po-
rządku w gminach naszego kraju jest na-
szym wspólnym obowiązkiem. Co więcej, 
jak wynika z opracowania, połączone dzia-
łania umożliwiają osiągnięcie optymalizacji 
jak też intensyfikacji wyników, polepszają 
stan środowiska naturalnego,  jakość życia 
i zdrowia mieszkańców, tudzież wpływają 
na lepszy wizerunek miasta. 

Kinga BONENBERG
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Gospodarka odpadami w Polsce
w świetle danych statystycznych

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Krzysztof HORNICKI
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”

M ajowy numer Aury jest poświęco-
ny gospodarce odpadami i dlate-

go zmieniamy kolejność w prezentowaniu 
rocznika „Ochrona Środowiska”, przecho-
dząc już do rozdziału VI pt. „Odpady”. Roz-
dział ten w każdym roczniku GUS jest ob-
szerny, ale w naszej serii przedstawiamy go 
wyjątkowo w ograniczonej formie.

Z odpadami mamy do czynienia niemal 
codziennie, nie zawsze zdając sobie z tego 
sprawę. Najpierw w tej problematyce wi-
dziano głównie czynnik zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, podejmując na-
stępnie programy ograniczania ich ilości 
i sposoby zagospodarowywania. Oceniając 
wskaźniki ilości odpadów w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, skonstatowano, że 
są one miarą zamożności społeczeństwa 
(„odpady dobrobytu”), ale ostatnio spadek 
tego wskaźnika okazuje się także mierni-
kiem postępu technologicznego oraz dą-
żenia do gospodarki obiegu zamkniętego. 
Segregacja odpadów i ich recykling prowa-
dzi bowiem do nowej kwestii – wykorzy-
stania odpadów jako surowców wtórnych 
(w miejsce surowców pierwotnych, głównie 
kopalnych). Jest ich aż 950 rodzajów, uję-
tych w 20 grupach.

 Wytwórcą odpadów jest w zasadzie 
każdy z nas ze względu na zamieszkanie 
(„bytowanie”) oraz prowadzenie lub udział 
w działalności gospodarczej. Ilość odpa-
dów wytwarzanych w Polsce przedstawia 
tabela.

Najwięcej odpadów przemysłowych 
według danych z ostatnich lat powstaje 
w górnictwie ok. 56%, w przemyśle prze-
twórczym 24%, energetyce 12%, gospodar-
ce ściekami i odpadami 5% oraz w budow-
nictwie prawie 3%. Oczywiście, największe 
ilości odpadów wytwarza się w wojewódz-
twach uprzemysłowionych: dolnośląskim, 
śląskim, małopolskim, łódzkim. Natomiast 
sposoby ich zagospodarowania w kraju są 
następujące:
�� poddanie odzyskowi przez wytwórcę lub 

przekazanie innym odbiorcom do procesów 
odzysku lub unieszkodliwiania  49%
�� unieszkodliwianie, w tym termiczne prze-

kształcanie (spalanie)   5%
�� składowanie przez wytwórcę 43%
�� przekazanie innym odbiorcom (nieznany 

kierunek zagospodarowania)  2%
�� czasowe magazynowanie  1%

Zatem aż 45% odpadów przemysło-
wych podlega składowaniu. Dlatego ich 
ilość nagromadzona na składowiskach 
w latach 2016-2019 wzrosła z 1710,6 do 
1794,5 mln ton, czyli prawie 1,8 mld ton! 
Tylko w 2019 r. składowano ok. 49 mln ton 
odpadów na powierzchni 8,1 tys. ha (woj. 
dolnośląskie 2,5 tys. ha, śląskie 1,4 tys. ha, 
małopolskie 0,75 tys. ha), z czego zrekul-
tywowano tylko 1 ha. Odpady znajdujące 
się na składowiskach to odpady z górnic-
twa 46% i z energetyki węglowej 18% oraz 
z  gospodarki ściekami i  odpadami oraz 
z  rekultywacji 19%, a  także z przemysłu 
przetwórczego 16%.

Przytoczone dane statystyczne jeszcze 
inaczej potwierdzają coraz mocniej głoszo-
ne opinie o niekorzystnym wpływie górnic-
twa i energetyki węglowej na gospodarkę 
(i zdrowie mieszkańców) oraz o koniecz-
ności przyspieszenia programu jej dekar-
bonizacji w Polsce.

Odpady komunalne, powstające głów-
nie w gospodarstwach domowych (z wy-
łączeniem pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji), są objęte przez gminy systemem 
gospodarowania odpadami od wszystkich 
właścicieli nieruchomości. W przeciwień-
stwie do odpadów przemysłowych, ilość 
odpadów komunalnych w  latach 2018-
2019 wzrosła z 325 do 332 kg/mieszkańca, 
czyli o 2,15%. O wysokości tego wskaźnika 
decydują też wzorce konsumpcji. Wskaźnik 
ów w województwach zachodnich sięga 
380-400 kg, a w województwach wschod-
nich 230-290 kg, w tym w 34% gmin wiej-
skich poniżej 200 kg oraz w 8 gminach tu-
rystycznych ponad 1000 kg/mieszkańca. 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
w skali kraju przedstawia się następująco: 
recykling 25%, kompostowanie i fermen-
tacja 9%, spalanie 23%, składowanie 43% 
(niestety bardzo dużo, jak w  przypadku 
odpadów przemysłowych). Zróżnicowanie 
przestrzenne dobrze ilustruje przykład re-
cyklingu: województwa śląskie 39% i dol-
nośląskie 31% oraz małopolskie 22% i pod-
karpackie 18%.

Średnia ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych w Europie w 2018 r. wyniosła 
blisko 500 kg/mieszkańca, w tym w Danii 
ponad 800 kg, w Norwegii i Szwajcarii po 
ok. 700 kg. Natomiast Polska z wielkością 
330 kg znalazła się za Węgrami i Czecha-
mi, a przed Rumunią ze wskaźnikiem 270 
kg/mieszkańca. Pod względem recyklingu 
i kompostowania Polska odstaje od więk-
szości krajów, gdyż przeciętny wskaźnik 
dla krajów UE jest 2-krotnie wyższy. Cha-
rakterystyczną cechą jest wysoki udział 
termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych w krajach skandynawskich, 
sięgający ok. 50% wobec 28% w krajach 
UE i 23% w Polsce. Nowoczesne spalarnie 

Tab. Odpady wytworzone w Polsce w latach 2000-2019 w mln ton

Wyszczegól-
nienie 2000 2010 2015 2018 2019 2019 

2000
Struktura w %

2000 2019
Odpady 

przemysłowe 
i zbliżone

Odpady  ko-
munalne

125,5

12,2

113,5

12,0

131,0

10,9

115,3

12,5

114,1

12,8

90,9

104,9

91,1

8,9

89,9

10,1

Odpady  ogó-
łem 137,7 125,5 141,9 127,8 126,9 92,2 100 100

Odpady  w to-
nach na  1 

mieszkańca 3,60 3,26 3,69 3,33 3,31 91,9 X X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 152.
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atacji: 400 tys. w 2013 r. oraz blisko 600 tys. 
w 2018 r. W Polsce ich średni wiek sięga 
zwykle 20 lat, w Europie Zachodniej o wie-
le mniej. Unia zaleca odpowiedni poziom 
recyklingu i odzysku (ponownego użycia). 
Zbliżoną kwestią jest zużyty sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny oraz urządzenia 
gospodarstwa domowego, w tym sprzęt 
muzyczny, rekreacyjny i sportowy, z podzia-
łem na wielkogabarytowy i małogabaryto-
wy. W 2018 r. wprowadzono do Polski 660 
tys. ton, a zebrano 330 tys. ton sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, czyli 8,6 kg/
mieszkańca (wobec 4,5 kg w 2013 r.), a na 
przykład w Szwecji 14,2 kg/mieszkańca.

Odpady opakowaniowe, czyli opako-
wania wycofane z użycia, stają się także 
coraz ważniejszym problemem gospodar-
ki. W 2018 r. wprowadzono na polski rynek 
5,5 mln ton opakowań, czyli 143 kg/miesz-
kańca (wobec 174 kg w UE). Wskaźnik ich 
odzysku wyniósł 63% i recyklingu 58,5%, 
to jest poziom wymagany przez przepisy. 
W  przypadku opakowań z  blachy stalo-
wej, papieru i tektury recykling przekroczył 
80%. W Europie Zachodniej wskaźniki te 
są korzystniejsze, a gorsze na wschodzie 
i południu Europy. Istotne staje się projekto-
wanie opakowań pod kątem możliwości ich 
recyklingu i wymagań ochrony środowiska 
naturalnego.

Baterie i akumulatory w 2018 r. wprowa-
dzono do obrotu w Polsce w ilości 131 tys. 
ton (65% w samochodach). Poziom zbiera-
nia zużytego sprzętu wyniósł tu 80% wobec 
wymaganego dotąd wskaźnika 45%. Masa 
zebranych baterii i akumulatorów wyniosła 
0,27 kg/mieszkańca.

Na zakończenie podkreślamy, że w UE 
od 2004 r. stabilizuje się wytwarzanie odpa-
dów na wysokim poziomie prawie 2,6 mld 
ton rocznie. Co ważniejsze, wzrasta udział 
odpadów niezabezpieczonych: z 3,5% do 
4,1% odpadów ogółem. Zatem jest to pro-
blem globalny, chociaż lepiej radzą sobie 
z  nim kraje wysokorozwinięte, mimo że 
wytwarzają odpadów w  przeliczeniu na  
jednego mieszkańca znacznie więcej1.

1  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. DzU 
2019 poz. 701, Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 
DzU 2014, poz. 1923.

odpadów w Skandynawii można spotkać 
nawet w centrach miast.

Ważne jest  również selektywne zbie-
ranie odpadów komunalnych. Postęp w tej 
dziedzinie ilustrują liczby: w 2005 r. zbiór-
ka wyniosła 205 tys. ton, to jest zaledwie 
3%, a w 2019 r. zebrano 3,98 mln ton, tzn. 
31% odpadów komunalnych (92% z gospo-
darstw domowych, 8% z usług komunal-
nych itp.), czyli 104 g/mieszkańca, w tym 
115 kg w miastach oraz 104 kg na terenach 
wiejskich. Struktura selektywnie zbieranych 
odpadów również się zmienia. Początko-
wo dominowały takie frakcje, jak papier 
i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metal 
w wysokości ok. 80%, a obecnie tylko 33% 
zbiórki. Natomiast wzrasta udział odpa-
dów biodegradowalnych (30% w 2019 r.),  
wielkogabarytowych (15,5%), opakowanio-
wych (12%), zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, a także odpadów 
niebezpiecznych oraz odzieży i tekstyliów. 
Wśród nich rośnie udział odpadów zmie-
szanych (69%), które jest trudno wykorzy-
stać i dlatego podlegają unieszkodliwianiu 
przez składowanie (43% odpadów komu-
nalnych). Z tego powodu funkcjonuje 278 
składowisk odpadów komunalnych o po-
wierzchni 1670 ha (w 2019 r. zamknięto 16 
składowisk o powierzchni 52,8 ha). Ponad 
90% tych składowisk jest wyposażonych 
w instalacje do odgazowania, z czego 27% 
z odzyskiem energii. Dużym kłopotem są 
dzikie wysypiska odpadów komunalnych. 
W 2019 r. zlikwidowano 11 tys. takich wy-
sypisk, ale funkcjonuje jeszcze ok. 1860 wy-
sypisk, w większości na terenach wiejskich. 
Wiąże się to z pożarami miejsc gromadze-
nia odpadów. Niestety, ich liczba wzrasta: 
od 75 w 2012 r. do 243 w 2018 r. oraz 177 
w 2019 r.

Międzynarodowe przemieszczanie od-
padów regulują m.in. przepisy unijne, w Pol-
sce pozwolenia wydaje Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska. W 2019 r. wydano 79 
pozwoleń na przewóz 545 tys. ton (tylko  
2 na przewóz spoza UE) oraz 32 zezwolenia 
na wywóz 101 tys. ton odpadów, głównie 
do Niemiec celem recyklingu i  spalania 
z odzyskiem energii. Zatem pięć razy wię-
cej odpadów importujemy niż eksportuje-
my. Ponadto odbywa się tranzyt odpadów 
przez Polskę (22 zezwolenia). W Europie 
największymi importerami odpadów są 
Niemcy i Francja, a także Szwecja. W ob-
rocie międzynarodowym przeważają od-
pady gleby i ziemi oraz drewna i materiały 
palne (paliwo alternatywne), a także odpady 
niebezpieczne, w tym do Polski.

Specyficznym i  rosnącym rodzajem 
odpadów są pojazdy wycofane z eksplo-

T ermin zrównoważony rozwój (susta-
inable development) pojawił się po 

raz pierwszy w 1987 r. w raporcie „Nasza 
wspólna przyszłość”, opracowanym przez 
światową Komisję ds. Środowiska i Rozwo-
ju przy ONZ. To koncepcja rozwoju, który 
zapewnia zaspokojenie aktualnych potrzeb 
ludzkości nie zagrażając możliwościom za-
spokojenia potrzeb przyszłych pokoleń1. 
Od tego czasu zrównoważony rozwój już 
na stałe wpisał się do światowej agendy 
politycznej, najpierw przez przyjęte na fo-
rum ONZ Milenijne Cele Rozwoju2 – MDGs, 
a  następnie przyjęte w  ramach Agendy 
2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development Goals – SDGs)3. 
To właśnie te cele wyznaczają polityczne 
działania państw i rządów na rzecz śro-
dowiska. Unia Europejska poszła jednak 
jeszcze dalej – Europa aspiruje bowiem do 
miana pierwszego kontynentu neutralnego 
dla klimatu do 2050 r. Europejski Zielony 
Ład (European Green Deal) to plan w celu 
„przekształcenia wyzwań związanych z kli-
matem i środowiskiem w nowe możliwości 
we wszystkich obszarach polityki, a także 
zadbanie o to, by transformacja była spra-
wiedliwa i sprzyjała włączeniu społeczne-
mu (social inclusion)”4.

Na przykładzie Grazu zaprezentuję, jak 
te polityczne ambicje i deklaracje przekła-
dają się na konkretne działania. Polityczna 
wola i ambicja to jedno, a wdrażanie po-
mysłu w praktyce to drugie. Do sukcesu 
potrzebna jest świadomość polityków, ale 
także obywateli i konsumentów; a także kre-
atywność, odwaga i  innowacyjność oraz 
współpraca sektora publicznego z prywat-
nym. W Grazu proekologiczne pomysły są 
realizowane w różny sposób, kilka z nich, 
które służą ograniczeniu odpadów, przed-
stawiam poniżej.

3 razy R – Reduce, Reuse, Recycle
W Grazu kwestie ochrony środowiska 

i  recyklingu podlegają tzw. Umweltamt, 
czyli Urzędowi ds. Środowiska. Urząd ten 
zajmuje się m.in. zbieraniem danych doty-
czących np. hałasu, jakości wody i powie-
trza, również zarządzaniem odpadami oraz 
siecią ciepłowniczą, ekspertyzą prawną 
i fachową, działalnością edukacyjną dot. 
środowiska oraz na rzecz zrównoważonego 

1  Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future (1987)
2 https://www.un.org/millenniumgoals/ [online, 
2.04.2021]
3  UNIC Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie; 
https://www.un.org.pl/ [2.04.2021]
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities- 
2019-2024/european-green-deal_pl 
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opierającej się na zasadzie „weź – wypro-
dukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady 
często traktowane są jako ostatni etap cy-
klu życia. W gospodarce o obiegu zamknię-
tym istotne jest, żeby odpady – jeżeli już 
powstaną – były traktowane jako surow-
ce wtórne6. Jednym z wielu problemów 
są jednorazowe opakowania z  tworzyw 
sztucznych, jak sztućce, słomki, reklamów-
ki oraz kubki, które po jednym użyciu lądują 
w koszu. Przykładem, jak sposób myślenia 
o gospodarce i surowcach jako o systemie 
zamkniętym przyczyniło się do szukania 
alternatywnych rozwiązań tego problemu, 
są dwie inicjatywy w sektorze gastronomii. 

Pierwszy to projekt BackCup (fot.). 
W 2017 r. w Grazu policzono, ile kubków 
jednorazowego użytku znajduje się w ko-

6  Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii – Mapa 
Drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym, załącznik do Uchwały Rady Ministrów

marek i  lokalnych producentów) ale rów-
nież produkty, które pomagają przejść na 
styl „zero waste” – szampony i odżywki do 
włosów w kostce (Festes Shampoo) – bez 
opakowania; szklane butelki i bidony na 
wodę wielokrotnego użytku; bawełniane 
płatki do demakijażu, które można wyprać 
w pralce; również sodę oczyszczoną, cynk, 
kwasek cytrynowy, szare mydło i wiele in-
nych produktów na wagę, z których można 
samodzielnie wytworzyć domowe ekolo-
giczne środki czystości. W sklepie regu-
larnie odbywają się warsztaty DIY (zrób 
to sam), podczas których można się na-
uczyć, jak zrobić własne kosmetyki, jak 
być bardziej kreatywnym i  wykorzystać 
np. „odpadki w kuchni, jak zrobić kiszonki 
i przetwory, gdzie kupować produkty od 
lokalnych producentów i jak czytać etykie-
ty. To nie tylko miejsce pełne ciekawych 
produktów, ale przede wszystkim miejsce 
spotkań dla wszystkich, którym środowi-
sko i zrównoważony, zdrowy styl życia nie 
są obojętne.

Reuse (Użyj) – Kawa i kubek (Back Cup 
i TRIcup) / Kawa w słoiku?

Jednym z filarów wspomnianego już 
wcześniej European Green Deal jest przej-
ście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
(GOZ – Circular Economy). GOZ to „koncep-
cja gospodarcza, w której produkty, mate-
riały oraz surowce powinny pozostawać 
w gospodarce tak długo, jak jest to możli-
we, a wytwarzanie odpadów powinno być 
jak najbardziej zminimalizowane. Mówimy 
zatem o odejściu od gospodarki linearnej, 

Globalne ocieplenie jest światowym problemem, któremu trudno będzie 
przeciwdziałać bez lokalnych, oddolnych inicjatyw. Od pięciu lat obserwuję 
proekologiczne działania prowadzane w Grazu we współpracy władz 
z sektorem prywatnym i pozarządowym (NGOs, fundacje, stowarzysze-
nia). Wspólne działania mogą przynieść wiele wymiernych korzyści nie 
tylko środowisku naturalnemu, ale także przedsiębiorstwom i społeczeń-
stwu. Kompleksowe podejście do spraw ochrony środowiska – rozwijanie 
i wspieranie inicjatyw publicznych i prywatnych równocześnie – pozwala 
na budowanie świadomości i postaw proekologicznych wśród lokalnej 
społeczności. W artykule przedstawię przykłady takich działań.

Global warming is with no doubt a global problem. However, the global 
solution cannot be found without bottom-up initiatives. Having lived in 
Graz for 5 years I witnessed the cooperation of public authorities with 
private and non-governmental sectors (NGOs, foundations, associations) 
in this field. Common actions are successful not only in regard to the 
environment, but also bring benefits to the companies and the society. 
This multidimensional approach to the environment protection – involving 
the development and support of private and public initiatives – allows to 
build a strong pro-ecological consciousness among the local community. 
In this article I will present some remarkable examples of such actions.

Proekologiczne działania na rzecz 
ograniczenia odpadów

Aleksandra SIWEK
studentka Globalistyki na Wydziale Nauk o Środowisku, Regionie i Edukacji

Uniwersytet Karola i Franciszka w Grazu (Austria)

Korespondencja z Grazu

rozwoju. Działania te wyznacza koncepcja 
3 „R” Reduce, Reuse, Recycle (po polsku  
3 U – Unikaj, Użyj, Utylizuj). Przedstawię 
trzy przykłady z których każdy może być 
nie tylko ciekawostką, ale przede wszystkim 
inspiracją.

Reduce (Unikaj) – Każdy gram się liczy. 
Sklep Das Gramm/Dekagramm (pierwszy 
sklep z produktami bez opakowań/na 
wagę w Grazu)

Idea Reduce (Unikaj) to ważny element 
życia w duchu „Zero Waste” (zero odpadów). 
W pierwszej kolejności to przede wszystkim 
świadome ograniczenie konsumpcji. Rów-
nie ważnym elementem jest zmniejszenie 
ilości produkowanych odpadów (czyli mak-
symalne wykorzystywanie każdego zasobu 
oraz tworzenie potrzebnych produktów lub 
półproduktów samemu, np. kosmetyków, 
środków czystości, produktów spożyw-
czych), rezygnacja z produktów niskiej jako-
ści i jednorazowego użytku, a także z tych 
w opakowaniach jednorazowych, które nie 
nadają się do recyklingu.

Pierwszy w  Grazu sklep oferujący 
produkty „bez opakowań”/na wagę, Das 
Gramm działa od 2016 r., drugi Das Deka-
gramm od 2018 r.5 Są to przede wszystkim 
miejsca, w których cały asortyment można 
nabyć całkowicie „na wagę”. Można przyjść 
ze swoimi pudełkami, słoikami, pojemnika-
mi lub kupić szklane słoiki lub papierowe 
torebki na miejscu. Rodzina „Gramm” ofe-
ruje nie tylko żywność i napoje (lokalnych 

5  https://www.dasgramm.at/das-sind-wir/
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wyszedł z jeszcze jedną inicjatywą – udo-
stępnia ulotki dotyczące segregacji śmieci 
(Abfalltrennblatt) w aż 22 językach, czyli nie 
tylko po francusku czy angielsku, ale też po 
chińsku, wietnamsku, arabsku czy po pol-
sku. Na podstawie corocznej statystyki dot. 
liczby mieszkańców9 (w Austrii obowiązuje 
powszechny obowiązek meldunkowy, któ-
ry jest rygorystycznie egzekwowany przez 
władze) miasto wie, jakiej narodowości są 
jego mieszkańcy. Ponad 25% mieszkańców 
Grazu to obcokrajowcy, pochodzący z aż 
163 krajów.

Co zjada kultura?
Rosnąca świadomość skutków postę-

pującego globalnego ocieplenia oraz zwią-
zana z nią troska o ochronę środowiska 
są najważniejszym wyzwaniem, z którym 
zmierzymy się w XXI wieku i to niezależnie 
od miejsca zamieszkania. To ogromne wy-
zwanie, nie tylko w wymiarze ekologicznym, 
ale również społecznym i ekonomicznym. 
Peter Drucker, legendarny ekonomista i teo-
retyk zarządzania austriackiego pochodze-
nia, powiedział: „Kultura zjada strategię na 
śniadanie”. Polityczna chęć i strategia to 
dobry początek do zmian, ale one same nie 
wystarczą. Żeby zmiany przyniosły wymier-
ne efekty to społeczeństwo i wszyscy jego 
obywatele muszą zmienić swoje nawyki, 
a przede wszystkim sposób myślenia o sa-
mej konsumpcji. Mam nadzieję, że przy-
kłady dobrych praktyk z Grazu pozostawią 
u Czytelnika trwałą refleksję i skłonią do 
działania.
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9  Anwesende Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit 
und Wohnsitz

zachętą do skorzystania z systemu TriCup 
lub przyniesienia swojego własnego kub-
ka (co niektórzy klienci robią już od dawna).

Oba systemy bazują na idei gospodarki 
o obiegu zamkniętym i są dobrze przyjmo-
wane przez klientów. Należy zauważyć, że 
to młodzi ludzie mają mniejszy problem 
ze zmianą nawyków. Ten nowy model 
konsumpcji na wynos jest nie tylko ważny 
w kontekście dbania o przyszłość planety. 
Obecnie, w pandemii, kiedy gastronomia 
może oferować napoje i potrawy tylko na 
wynos (w  Austrii od początku listopada 
2020 r.), jest to bardzo dobra alternatywa 
dla opakowań jednorazowych.

Recycle (Utylizuj) 
– wielojęzyczny recykling

Recykling odpadów w Grazu jest kom-
pleksowym systemem. Podstawą są od-
powiednie pojemniki/kosze przy każdym 
domu i wspólnocie mieszkaniowej opłata 
zależy od ich pojemności oraz częstotliwo-
ści wywozu). Odpady są segregowane na 

następujące frakcje: papier, 
opakowania/plastiki, szkło 
(ciemne i  jasne), odpady or-
ganiczne, aluminium, resztki/
pozostałe odpady (Restmüll). 
Istnieje również centrum re-
cyklingu, gdzie można oddać 
specjalne odpady, czyli np.: 
odpady o dużych gabarytach 
(np. meble), odpady toksyczne 
(opakowania po farbach, lakie-
rach), elektronikę, baterie, ża-
rówki, oleje i tłuszcze, sprzęty 
AGD, duże ilości odpadów or-

ganicznych (zielonej masy – trawa, gałęzie, 
liście). Opłata za oddanie do 200 kg śmie-
ci (samochód jest ważony przy wjeździe 
i wyjeździe) to 5 euro8. Przy wjeździe kon-
trolowana jest również rejestracja pojazdu 
– przede wszystkim, aby uniknąć „turystyki 
śmieciowej” oraz zapewnić mieszkańcom 
odpowiednią infrastrukturę. Nielegalne 
zbieranie śmieci, handlowanie nimi oraz 
wyrzucanie w miejscach do tego nieprze-
znaczonych (dzikie wysypiska) jest w Au-
strii karalne od minimum 450 do 30 tys. 
euro (każdy rodzaj śmieci) oraz aż 41 200 
euro za śmieci niebezpieczne. 

Z  jednej strony bardzo wysokie kary, 
a z drugiej bardzo dobra organizacja i  in-
frastruktura recyklingowa powodują, że 
problem dzikich wysypisk jest znikomy. 
Urząd ds. Środowiska Grazu (Umweltamt) 

8  Preisblatt Recyclingcenter – Cennik Centrum Recy-
klingu (ceny od 1.01.2021)

szach na głównym deptaku (ok. 400 m) 
w centrum miasta. Naliczono ich ponad 
1000 w ciągu jednego dnia. W 2018 r. mia-
sto postanowiło – razem z założycielką 
sklepu Das Gramm/Dekagramm – wprowa-
dzić do obiegu kubki wielorazowego użytku. 
Są dostępne w dwóch objętościach: 0,25 l 
i 0,4 l, a wyprodukowane są z polipropylenu 
i wolne od BPA. Kaucja za kubek wynosi 
jednorazowo 1 euro. Kubek można oddać 
w  dowolnym punkcie biorącym udział 
w projekcie i odebrać wpłaconą kaucję lub 
po prostu wymienić kubek i wziąć kolejny 
napój. Obecnie BackCup dostępne są w po-
nad 70 punktach gastronomicznych w mie-
ście (kawiarnie, restauracje, piekarnie), 
oferujących napoje na wynos. W obiegu 
aktualnie jest 14 tys. kubków (na początku 
akcji było ich 3 tys.), przy czym każdy kubek 
może być użyty ponad 500 razy.

Lokalna sieć kawiarni TRIBEKA (TRInk 
BEsseren KAffee – pij lepszą kawę) poszła 
o krok dalej i w 2020 r. zdecydowała się 
wprowadzić swój własny system kubków 

wielorazowego użytku – TriCups7 (fot.). Kub-
ki dostępne są w 3 rozmiarach: S (227 ml),  
M (340 ml), L (454 ml), które odpowiada-
ją standardowej pojemności napojów ka-
wowych i mlecznych, przygotowywanych 
przez baristów. Kaucja wynosi 2 euro i sys-
tem kaucji działa na podobnej zasadzie  
jak opisany już BackCup, różni się jednak 
tym, że: 
�� kubek można oddać tylko w  sieci 

TRIBEKA (aktualnie 4 lokalizacje w Grazu); 
�� zestaw TriCup składa się z 3 elementów: 

szklanego pojemnika, silikonowej obręczy 
z logo kawiarni oraz z metalowej zakręt-
ki, wszystkie elementy są myte i używane 
ponownie; 
�� w przypadku zakupu napoju w kubku jed-

norazowego użytku klient płaci za kubek 
20 eurocentów – co ma być oczywiście 

7  Marx, Martina: Kaffee mit Pfand: Tribeka startet neues 
Mehrweg-System; (20.10.2020); Futter, [online]
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W Krakowie w ostatnich latach dużą wagę przywiązuje się do ochrony 
i monitorowania jakości środowiska. Do oceny jakości powietrza wyko-
rzystuje się metodę bioindykacji, która pozwala na szacunkową ocenę 
zanieczyszczenia. Dzięki identyfikacji cech morfologicznych porostu moż-
na sklasyfikować go do danej grupy, a następnie określić maksymalną 
wartość zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki. W artykule przed-
stawiono wyniki badań terenowych, przeprowadzonych w lipcu 2020 r.  
w parkach miejskich w Krakowie.
słowa kluczowe: porosty, bioindykacja, Kraków

In recent years, in Krakow, great importance has been attached to the 
protection and monitoring of the quality of the environment. The bioindica-
tion method is used to assess air quality, which allows for the estimation 
of pollution. By identifying the morphological features of the lichen, it is 
possible to classify it into a given group and then determine the maximum 
value of air pollution with sulfur oxides. The article presents the results of 
field research carried out in July 2020 in city parks in Krakow.
keywords: lichens, bioindication, Krakow

Porosty w krakowskich parkach miejskich
Lichens in Krakow City Parks 

inż. Aleksandra DUDA
prof. dr hab. inż. Wiktoria SOBCZYK
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

M onitoring środowiska obejmu-
je działania, których celem jest 

ochrona środowiska przez wykrywanie 
zagrożeń, pomiar stopnia zanieczyszczenia 
i ocenę jego skutków. Monitoring zajmuje 
się badaniem, wykrywaniem i określeniem 
udziału poszczególnych emiterów w okre-
ślonych warunkach meteorologicznych 
oraz czasie i przestrzeni. Cele te determi-
nują organizację systemu monitorowania. 
Metody pomiarów stosowane w monitorin-
gu odznaczają się wysoką selektywnością 
oraz specyfiką. Muszą spełniać wymagania 
dotyczące częstości poboru i analizy pró-
bek oraz granicy ich oznaczalności [1].

Bioindykacja
Pod pojęciem bioindykacji rozumie się 

identyfikację układów ekologicznych oraz 
określanie ich stanu lub pewnych zmien-
nych środowiskowych na podstawie infor-
macji zawartych w biologicznych kompo-
nentach tych układów [2]. Bioindykacja jest 
szeroko stosowana w różnych dziedzinach, 
nie tylko biologicznych. Przykładem metody 
bioindykacyjnej są skamieniałości przewod-
nie wykorzystywane w ocenie wieku skał 
osadowych. 

Pogarszający się stan środowiska natu-
ralnego spowodował rozwój nowych metod 
umożliwiających szybką i dokładną ocenę 
skutków działalności człowieka. Wybierając 
odpowiednie bioindykatory, można z dużą 
dokładnością wnioskować o koncentracji 
i rodzajach zanieczyszczeń powietrza. Do 
głównych zadań bioindykacji należą:
�� rozpoznanie typów i rodzajów układów 

ekologicznych oraz ich ocena,
�� analiza wpływu czynników antropresyj-

nych na organizmy,

�� ocena stężenia czynników toksycznych 
w środowisku,
�� ocena akumulacji toksykantów w organi- 

zmach.
Celem szczególnym bioindykacji jest 

ocena zmian, jakie zaszły w danym ekosys-
temie w wyniku działalności człowieka, na 
podstawie ciągłych pomiarów oraz kontroli. 
Bioindykacja pojmowana w ten sposób jest 
metodą biologicznego monitoringu środo-
wiska. Działania bioindykacyjne są bardzo 
różne, jednak można rozróżnić trzy główne 
procedury:
�� bioindykacja wykonana bezpośrednio 

w środowisku naturalnym (in situ),
�� bioindykacja przeprowadzona przez 

wprowadzenie sztucznego układu koloni-
zowanego przez organizmy do ekosystemu,
�� bioindykacja wykonana poza środowi-

skiem naturalnym (ex situ).

Porosty jako bioindykatory
Bioindykator to organizm, który reaguje 

na antropopresyjne przekształcenia środowi-
ska. Od bioindykatorów wymaga się mierzal-
nej reakcji na zmiany wskutek stresu środo-
wiskowego. Działania te mogą być nowymi 
parametrami lub modyfikacją istniejących 
cech środowiska. Za pomocą bioindykato-
rów można wyznaczyć miejsca koncentracji 
zanieczyszczeń, ich drogi przemieszczania 
się, poziom szkodliwości zanieczyszczeń 
i wnioskować o dalszych losach środowiska 
naturalnego. Bioindykatorami są gatunki, któ-
re odznaczają się: występowaniem w róż-
nych środowiskach ekologicznych, wąskim 
zakresem tolerancji ekologicznej, rozpozna-
walnością gatunkową, znaczną długowiecz-
nością, szerokim występowaniem, dobrze 
poznaną biologią i ekologią.

Porosty – znane bioindykatory jakości 
powietrza – tworzą co najmniej dwa różne 
organizmy, które diametralnie się różnią. 
W  dawnych systemach świata żywego 
zaliczano je do roślin i wyróżniano w ran-
dze gromady. Obecnie porosty nie mogą 
stanowić żadnej jednostki taksonomicznej 
ze względu na swoją strukturę wieloskład-
nikową. W systemie miejsce porostów jest 
uzależnione od gatunku grzyba. W tym ro-
zumieniu porosty są grzybami. Synonimem 
słowa porost jest grzyb zlichenizowany. 
Lichenizacją nazywamy proces tworzenia 
się porostu. 

Plechy porostów mają wiele form mor-
fologicznych: skorupiasta, plakoidowa, 
łuseczkowata, listkowata, krzaczkowata, 
nitkowata lub wielopostaciowa [3].

Wykorzystując porosty jako bioindyka-
tory stanu zanieczyszczenia powietrza, wy-
kreśla się mapy lichenoindykacyjne. Mapy 
te można znaleźć w licznych publikacjach 
[2-5], ponieważ metody te mają ponad stu-
letnią tradycję. W skali porostowej wyróżnia 
się strefy o różnym stopniu zanieczyszcze-
nia powietrza. Według Fałtynowicza [3, 6] 
są one następujące:
�� I – o szczególnie silnie zanieczyszczo-

nym powietrzu (bezwzględna pustynia po-
rostowa). W tej strefie nie występują po-
rosty. Na korze drzew i skał mogą wystę-
pować glony jednokomórkowe (zielenice). 
Stężenie SO2 >170 µg/m3.
�� II – o bardzo silnie zanieczyszczonym 

powietrzu (względna pustynia porostowa).  
W tej strefie rosną porosty najbardziej od-
porne na zanieczyszczenia. Ich plechy mają 
budowę skorupiastą. Stężenie SO2 = 100-
170 µg/m3.
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spolitego, jesionu wyniosłego i klonu zwy-
czajnego. Zaobserwowane gatunki poro-
stów to: tarczownica bruzdkowana (fot. 5), 
pustułka pęcherzykowata (fot. 6) i złoto-
rost ścienny (fot. 7). Ponadto odnotowano 
obecność porostu rodzaju liszajec oraz 
porosty skorupiaste. Tarczownica bruzd-
kowana i pustułka pęcherzykowata są kla-
syfikowane do strefy IV (środkowa strefa 
osłabionej wegetacji) na skali porostowej. 
Złotorost ścienny jest klasyfikowany do  
III strefy (wewnętrzna strefa osłabionej 
wegetacji), a liszajec i inne gatunki poro-
stów skorupiastych – do II klasy (względ-
na pustynia porostowa). Glony wskazują 
na bezwzględną pustynię porostową. 
Najczęściej występującym gatunkiem 
w parkach jest pustułka pęcherzykowata, 
która występuje dość licznie na każdym 
stanowisku badawczym. Na podstawie 
powyższych wyników można stwier-
dzić, że zanieczyszczenie powietrza SO2 
odpowiada IV klasie w skali porostowej 
(maksymalne stężenie SO2 w przedziale  
50-69 μg/m3). 

Część badawcza

Krowodrza jest jedną z 18 pomocni-
czych dzielnic miasta Krakowa [5]. Znaj-
duje się blisko zabytkowego centrum 
miasta i ma dużą powierzchnię obszarów 
zielonych, co jest jej atutem. Do obserwacji 
porostów w Krowodrzy wybrano trzy stano-
wiska (fot. 1): stanowisko badawcze nr 1 
Park Ogrody Łobzów – żółty punkt (fot. 2), 
stanowisko badawcze nr 2 Park Krakowski 
im. Marka Grechuty – zielony punkt (fot. 3), 
stanowisko badawcze nr 3 Park Jordana  
– niebieski punkt (fot. 4).

Badania terenowe prowadzono w lipcu 
2020 r. Wytypowano parki miejskie, w któ-
rych rośnie wiele gatunków drzew liścia-
stych. Obserwowano drzewa, których kora 
była pokryta porostami. Analizie poddano 
cechy morfologiczne plech porostowych. 
Oznaczono rodzaje (lub rzadziej gatunki) 
z wykorzystaniem klucza podanego przez 
Fałtynowicza [6] (tab. 1).

Obecność porostów i glonów stwier-
dzono na korze drzew liściastych: wiązu po-

�� III – o silnie zanieczyszczonym powie-
trzu. Rosną tu porosty skorupiaste oraz po-
rosty o plechach łuseczkowatych. Stężenie 
SO2 = 70-99 µg/m3.
�� IV – o średnio zanieczyszczonym powie-

trzu. Tutaj występują już porosty o plechach 
listkowatych. Stężenie SO2 = 50-69 µg/m3.
�� V – o względnie mało zanieczyszczonym 

powietrzu. Strefę tę cechuje obecność po-
rostów krzaczkowatych, mniej wrażliwych 
na zanieczyszczenia. Stężenie SO2 = 40-
49 µg/m3.
�� VI – o nieznacznie zanieczyszczonym po-

wietrzu. W tej strefie rosną gatunki wyróż-
niające strefę V, ale są wyjątkowo dobrze 
ukształtowane. Występują tutaj też poro-
sty o plechach listkowatej i krzaczkowa-
tej, bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia. 
Stężenie SO2 = 30-39 µg/m3.
�� VII – o powietrzu czystym lub ze znikomą 

ilością zanieczyszczeń (typowa strefa nor-
malnej wegetacji). Występuje tutaj duża róż-
norodność porostów. W tej strefie mogą żyć 
gatunki najbardziej wrażliwe na zanieczysz-
czenia porosty. Stężenie SO2 <30 µg/m3.

Fot. 1. Lokalizacja stanowisk badawczych https://earth.google.com/web)

Fot. 2. Park Ogrody Łobzów

Fot. 3. Park Krakowski

Fot. 4. Park Jordana 
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WIOŚ. Może, ale nie musi. Obecność danego 
gatunku porostu według skali porostowej 
mówi o górnej granicy wartości zanieczysz-
czenia powietrza dwutlenkiem siarki. Na ba-
danym terenie stwierdzono obecność po-
rostów ze stref IV-II (co najwyżej 70 µg/m3,  
125 µg/m3 i 150 µg/m3). Nie stwierdzono 
obecności porostów charakterystycznych 
dla stref VII-V (co najwyżej 40 µg/m3, 50 
µg/m3 i 60 µg/m3), choć teoretycznie można 
je zaobserwować. Porost obecny w strefie 
IV może występować też w strefach o niż-
szych zakresach stężeń SO2 (V, VI i VII). 

Przyczyn znacznej różnicy w wynikach 
badań może być kilka. Porosty nie rozwija-

wyniosło 140 μg/m3, natomiast najniż-
sze 74 μg/m3. Wartość średnia wyniosła  
112 μg/m3 [7]. Wyniki te przekraczają do-
puszczalny roczny poziom, wynoszący  
30 μg/m3, jednak dane odnoszą się do mie-
siąca pomiarowego.

Porównanie wyników badań własnych 
z wynikami stacji monitoringu zanieczysz-
czeń powietrza. Według wyników badań 
własnych stężenie SO2 w  lipcu może wyno-
sić do wartości mieszczącej się w przedzia-
le 50-69 μg/m3, natomiast według wyników 
stacji WIOŚ dla dzielnicy Kraków-Kurdwa-
nów średnie stężenie SO2 w powietrzu wy-
nosi 2,3 μg/m3 [7] (tabela 2).

Na podstawie skali porostowej stwier-
dzono, że stężenie dwutlenku siarki w po-
wietrzu może być dużo wyższe niż pokazują 
wyniki ze stacji pomiarowej monitoringu 

przekracza poziomu dopuszczalnego, jest 
ono znacznie niższe.

Innym zanieczyszczeniem oddziały-
wującym na porosty są tlenki azotu. Mogą 
one wpływać na rozwój porostów oraz 
na ich różnorodność gatunkową. Według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska [8] 
dopuszczalny poziom tlenków azotu w po-
wietrzu jest określany dla całego roku ka-
lendarzowego i wynosi 30 μg/m3. W Kra-
kowie rejestruje się stężenia tlenków azotu  
na czterech stacjach: Aleja Krasińskiego, 
Kraków-Kurdwanów, Kraków-ul. Dietla, 
Nowa Huta. Najwyższe stężenie tlenków 
azotu na stacji Aleja Krasińskiego w lipcu 

Wyniki ze stacji monitoringu
zanieczyszczeń powietrza 
w Krakowie

Dwutlenek siarki jest zanieczyszcze-
niem powietrza, na które najsilniej reagują 
porosty. Gaz ten jest mierzony w dwóch 
stacjach w  Krakowie: Nowa Huta i  Kra-
ków-Kurdwanów. Do badania wykorzysta-
no wyniki ze stacji Kraków-Kurdwanów [7]. 
W lipcu 2020 r. stężenie SO2 w powietrzu 
było bardzo niskie. Najwyższe zanotowane 
stężenie wyniosło 3,4 μg/m3, najniższe zaś 
1,5 μg/m3. Według Rozporządzenia Ministra 
Środowiska [8] dopuszczalne stężenie SO2 
w ciągu 1 godziny wynosi 350 μg/m3 i może 
zostać przekroczone maksymalnie 35 razy 
w  ciągu roku kalendarzowego. Dopusz-
czalne stężenie dla 24 godzin jest równe  
125 μg/m3 i może być przekroczone 3 razy 
w ciągu roku kalendarzowego. Jak widać, 
stężenie dwutlenku siarki w Krakowie nie 

Tabela 1. Zestawienie wyników badań terenowych

Stanowisko
badawcze

Zaobserwowane gatunki 
porostów

Strefa według skali 
porostowej

Maksymalne stężenie SO2 
według skali porostowej 

(µg/m3)

Ogrody Łobzów

pustułka pęcherzykowata IV 50=69

tarczownica bruzdkowana IV 50-69

gatunki porostów skorupiastych II 100-170 

glony I >170

Park Krakowski

tarczownica bruzdkowana IV 50-69

pustułka pęcherzykowata IV 50-69

złotorost ścienny III 70-99

gatunki porostów skorupiastych II 100-170 

glony I >170

Park Jordana

pustułka pęcherzykowata IV 50-69

tarczownica bruzdkowana IV 50-69

złotorost ścienny III 70-99

gatunki porostów skorupiastych II 100-170 

glony I >170

Fot. 5. Porost rodzaju tarczownica 
w Ogrodach Łobzów

Fot. 7. Porost rodzaju złotorost 
w Parku Jordana Zdjęcia A. Duda

Fot. 6. Pustułka pęcherzykowata 
w Parku Krakowskim

Tabela 2. Porównanie wyników badań własnych z wynikami stacji WIOŚ w Krakowie

Miesiąc
Wyniki badań własnych Wyniki ze stacji WIOŚ w Krakowie

Stężenie SO2

Stężenie SO2  
 (wartość średnia) Stężenie NOx  (wartość średnia)

Lipiec do 69-50 μg/m3 2,3 μg/m3 112 μg/m3
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inne sektory gospodarki – stosownie do re-
latywnie mniejszej roli, którą rolnictwo pełni 
w zaspokajaniu współczesnych potrzeb.

Wyszarpywanie przyrodzie, co tylko się 
da jest dla wielu ludzi tak oczywiste, że nie 
wyobrażamy sobie innego sposobu rozwo-
ju gospodarczego. W końcu XX wieku poja-
wiło się pojęcie trwałego rozwoju (Aura 5, 6, 
7/2008), które wskazuje na potrzebę umoż-
liwienia również przyszłym pokoleniom sko-
rzystania z zasobów, jakie mamy obecnie 
do dyspozycji. Jednak w dyskusjach nad 
zasadami trwałego rozwoju widzi się za-
zwyczaj nieuchronność wyszarpywania 
przyrodzie zasobów służących wzrostowi 
produkcji materialnej.

Herman Daly jest jednym z nielicznych 
ekonomistów, którzy kwestionują tę nie-
uchronność. Posługuje się on pojęciem 
„przepływu” (throughput – angielskiego 
neologizmu łączącego słowa input i output) 
na określenie materii, którą najpierw wydo-
bywamy ze środowiska, a następnie – po 
gospodarczym wykorzystaniu – wyrzuca-
my tam w formie odpadu. Weźmy przykład 
fosforu. Najpierw wydobywamy go z kopalń 
marokańskich (powodując niewyobrażalną 
dewastację środowiska), a potem przetwa-
rzamy na nawozy rolnicze, których resztki 

ją się szybko i istotne zmiany w powietrzu 
można obserwować w dłuższym okresie. 
Obserwacje  przeprowadza się co kilka lat, 
aby zaobserwować zmiany wyglądu plechy 
porostów oraz stanu gatunkowego. 

Jak wspomniano, na porosty wpływ 
mają nie tylko zanieczyszczenia dwutlen-
kiem siarki, ale również inne zanieczyszcze-
nia, np. tlenki azotu. Przykładem gatunku 
azotolubnego jest złotorost ścienny, zaob-
serwowany w Parku Jordana i w Parku Kra-
kowskim. Obecność innych zanieczyszczeń 
wpływa nie tylko na obecność porostów, ale 
też na ich skład gatunkowy.

Porosty rosną na korze wszystkich 
drzew, jednak preferują korę drzew rosną-
cych na podłożu o odczynie obojętnym lub 
lekko kwaśnym, dlatego częściej można je 
zaobserwować na korze drzew liściastych. 
Skład gatunkowy drzew w parkach nie jest 
zróżnicowany, choć przeważają gatunki li-
ściaste. Ważne są również zanieczyszcze-
nia i warunki środowiska wpływające na od-
czyn kory. To powoduje, że mimo niskiego 
zanieczyszczenia siarką, warunki środowi-
skowe nie sprzyjają rozwojowi porostów.

Wyniki pomiarów ze stacji monitoringu 
WIOŚ wskazują na niskie koncentracje SO2, 
chociaż stwierdzono obecność taksonów 
porostów tolerujących znacznie wyższe 
stężenia. Bez względu na różnice w wyni-
kach badań należy zadbać o poprawę ja-
kości powietrza w Krakowie.

Skala porostowa jest pomocna przy 
szacunkowym określeniu stężenia dwu-
tlenku siarki w powietrzu. Ta nieinwazyjna, 
prosta metoda bioindykacji może być sto-
sowana przez każdego, kto interesuje się 
ochroną środowiska. 
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Jeszcze o trwałym rozwoju
Sustainable Development Once Again

Trwały rozwój jest jednym z najbardziej po-
pularnych pojęć analizowanych w naukach 
społecznych i obecnych w języku polityki. Po-
pularność nie idzie jednak w parze z jego solid-
nym rozumieniem. Tymczasem istnieje wiele 
odmian trwałości gospodarowania, w tym tzw. 
jego wersja „słaba” i „mocna”, które jakoś już 
zdołały się upowszechnić w ekonomii. Jednak 
na uwagę zasługuje też i inny aspekt, a miano-
wicie przełamanie stereotypu łączącego roz-
wój ze wzrostem konsumpcji materialnej. Tak 
długo, jak pojęcie postępu będzie się ludziom 
kojarzyło ze wzrostem zużycia materiałów, pre-
sja na środowisko przyrodnicze nie ma szansy 
na złagodzenie. Dopiero skierowanie pomysło-
wości i przedsiębiorczości na maksymalizację 
użytkowego efektu osiąganego z ograniczonej 
puli zasobów przyrody pozwoliłoby zapewnić 
trwały dobrobyt.

Sustainability is one of the most popular con-
cepts analysed in social sciences that has 
also been present in the language of politics. 
Its popularity is not equivalent to its firm un-
derstanding. Yet there are many types of su-
stainability, including its “strong” and “weak” 
versions studied in economics. But there is an 
additional important aspect, namely fighting 
the stereotype that identifies economic deve-
lopment with the growth of material consump-
tion. As long as people associate progress with  
a growing consumption of inputs, environmental 
pressure is not likely to be stopped. Directing 
people’s innovativeness and entrepreneurship at 
maximising commercial effects from a limited 
pool of natural resources may enable sustaina-
ble welfare.

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

C zęsto cytuję poniższe słowa (Aura 
7/2013), nie informując jednak po-

czątkowo, kto je napisał.

Niewiele satysfakcji sprawiłoby nam oglą-
danie świata, w którym nic nie byłoby pozosta-
wione samorzutnej czynności przyrody i gdy 
każdy skrawek ziemi, zdolny do przynoszenia 
ludziom żywności, znajdowałby się pod upra-
wą, gdy każda grządka kwiatów lub każde 
naturalne pastwisko zostałoby zaorane, gdy 
wszystkie czworonogi lub ptaki żyjące nie na 
pożytek człowiekowi zostałyby wyniszczone 
jako rywale ludzi w ich poszukiwaniu żywno-
ści, gdyby każdy żywopłot, czy zbyteczne drze-
wo zostało wykarczowane i nie pozostawiono 
by żadnego miejsca, gdzie by mógł rosnąć 
dziki krzak lub kwiat, bez wyrwania ich z ko-
rzeniami w imię ulepszeń rolniczych. 

Wbrew temu, co się wydaje wielu lu-
dziom, słowa te nie zostały napisane przez 
nawiedzonego ekologa z drugiej połowy 
XX wieku, tylko przez Johna Stuarta Milla 
w 1848 r., którego książka miała status obo-
wiązkowego podręcznika ekonomii przez 
niemal 100 lat (szkoda, że powyższy ka-
wałek był zazwyczaj pomijany jako mało 
istotny); oczywiście rolniczą presję na śro-
dowisko należałoby teraz rozumieć nieco 
inaczej – jako presję wywieraną także przez 
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Innymi słowy, stabilizacja, a nawet obni-
żenie przepływu materii przez gospodarkę, 
nie musi oznaczać zahamowania wzrostu 
dobrobytu. Owszem, społeczeństwa mogą 
się jednocześnie rozwijać i dbać o przeka-
zywanie następnym pokoleniom niezde-
wastowanej przyrody. Nie należy się bać 
nałożenia ograniczeń na skalę przepływu 
materii stosownie do tego, co przyroda 
może znieść. Warto jedynie zapewnić, by 

są wypłukiwane z pól i trafiają w końcu do 
zbiorników wodnych (skutkując m.in., eu-
trofizacją Bałtyku – Aura 5/2014). Zamiast, 
żeby osobno pochylać się nad problemami 
wydobycia surowców i emisji niepotrzeb-
nych odpadów, Herman Daly postuluje ca-
łościowe spojrzenie na przepływ materii.

W  typowych koncepcjach trwałego 
rozwoju pomija się to, że pomysłowość 
ludzka i przedsiębiorczość skierowane są 
na maksymalizację tego przepływu. Tym-
czasem przydałoby się przekierowanie tej 
pomysłowości i przedsiębiorczości na mak-
symalizację efektu uzyskiwanego z jednost-
ki przepływu, którego skala powinna być 
ograniczona przez potrzebę utrzymania 
środowiska przyrodniczego na znośnym 
poziomie. Herman Daly akcentuje takie 
właśnie przekierowanie jako nadrzędną 
zasadę trwałości.

Postać Hermana Daly’ego najczęściej 
jest kojarzona z  próbą znalezienia kom-
promisu między „mocną” i „słabą” wersją 
trwałości. Postuluje on bowiem utrzymanie 
kapitału przyrodniczego na niemalejącym 
poziomie (tak jak w wersji „mocnej”), ale 
z  możliwością zastępowania (podobnie 
jak w wersji „słabej”) jego składników nie-
odnawialnych, jak ropa naftowa – składni-
kami odnawialnymi, jak energia słoneczna, 
w tempie uzależnionym od pewnych zja-
wisk gospodarczych. Jest to rzeczywiście 
bardzo trafne spojrzenie (Aura 7/2008), ale 
nie powinno przesłaniać doniosłości ogra-
niczenia przepływu materii jako podstawy 
trwałego rozwoju.

Wszelkie ograniczenia nakładane na 
nieskrępowany rozwój gospodarczy bywają 
traktowane nieufnie jako próba utrzymy-
wania konsumpcji na niezmiennym pozio-
mie. Wiele osób nie wyobraża sobie zaha-
mowania wzrostu PKB. Tymczasem PKB 
nie jest w prosty sposób zależny od ilości 
wyszarpywanych przyrodzie materiałów. 
Może rosnąć mimo stabilizacji masy tych 
materiałów, a nawet w przypadku spadku 
tej masy. W drugiej połowie XX wieku ame-
rykański PKB wzrósł trzykrotnie, mimo że 
masa przerobionych materiałów nie ule-
gła takiemu wzrostowi. W przeliczeniu na 
jednostkę PKB w 1993 r. szacowano, że 
 1 dolar wymaga tam nakładu materialnego 
o masie 3,4 kg. W ostatnim ćwierćwieczu 
XX wieku wskaźnik ten spadł o 20%. W Pol-
sce między rokiem 1992 a 1997 na każdy 
dolar PKB masa zużywanych materiałów 
obniżyła się z 5,8 kg do 3,8 kg.

innowacyjność i przedsiębiorczość była na-
kierowana na odpowiedni typ postępu tech-
nicznego, a nie na poszukiwanie sposobów, 
jak przekonać ludzi do większej konsumpcji 
materialnej. Postulat Hermana Daly’ego, by 
maksymalizować ekonomiczną wartość 
tworzoną dzięki jednostce przepływu jest 
prawdopodobnie nieodzownym choć niedo-
cenionym warunkiem osiągnięcia trwałości 
rozwoju.

Fot. Dorota Łodzińska

Duda.indd   19 2021-05-19   22:43:18



20 5/2021  AURA

zadowalającego rozwiązania w rozumieniu 
tego artykułu, o tyle uzasadnienie przyjęte 
w ramach wykonywania tego systemu od-
stępstw powinno wskazywać, że przesłanka 
dotycząca nieistnienia innego zadowalające-
go rozwiązania jest spełniona. 

W  tych okolicznościach nie można 
uznać, że uregulowanie krajowe stosujące 
system odstępstw przewidziany w  art.  9 
dyrektywy ptasiej spełnia przesłanki doty-
czące obowiązku uzasadnienia, które wy-
nikają z art. 9 ust. 2 tej dyrektywy, jeżeli za-
wiera jedynie wskazanie, zgodnie z którym 
nie istnieje inne zadowalające rozwiązanie, 
i wskazanie to nie jest poparte szczegóło-
wym uzasadnieniem, opartym na najlepszej, 
odpowiedniej wiedzy naukowej, podającym 
powody, dla których właściwy organ do-
szedł do wniosku, że wszystkie przesłanki 
umożliwiające zastosowanie odstępstwa, 
w rozumieniu art. 9 wspomnianej dyrektywy, 
są spełnione, w tym przesłanka dotycząca 
nieistnienia innego zadowalającego rozwią-
zania. 

Trybunał orzekł już, iż polowanie na dzi-
kie ptaki prowadzone w celach rekreacyjnych 
spełniające warunki określone w dyrektywie 
ptasiej może stanowić rozsądne wykorzysty-
wanie, na które dyrektywa zezwala. Mimo 
że wdrożenie dyrektywy może uwzględniać 
wymogi rekreacyjne i kulturowe, to głównym 
jej celem jest ochrona ptactwa. W tym sen-
sie utrzymywanie tradycyjnej działalności 
łowieckiej nie stanowi automatycznego od-
stępstwa od systemu ochrony. 

O ile okoliczność, że metoda chwytania, 
co do zasady nieśmiercionośna, pociąga 
za sobą przyłów, nie pozwala na wykaza-
nie nieselektywnego charakteru tej metody, 
o tyle ilość przyłowu i zakres ewentualnego 
wpływu na gatunki docelowe i niepożądane 
świadczą o poziomie selektywności takiej 
metody. Przesłankę selektywności, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy, na-
leży rozumieć tak, że może być ona spełnio-
na w przypadku nieśmiercionośnej metody 
chwytania pociągającej za sobą przyłów 
jedynie wówczas, gdy skala tego przyłowu 
jest ograniczona, tzn. dotyczy bardzo ogra-
niczonej liczby przypadkowo schwytanych 
okazów w ograniczonym czasie, oraz gdy 
okazy te można wypuścić bez uszkodzeń 
innych niż znikome. Jest bardzo prawdopo-
dobne, z zastrzeżeniem ustaleń dokonanych 
ostatecznie przez sąd odsyłający, że mimo 
oczyszczania schwytane ptaki odnoszą 
nieodwracalne uszkodzenia, ponieważ lepy 
mogą uszkadzać pióra wszystkich schwy-
tanych ptaków.

dr hab. Adam HABUDA
 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 17 marca 2021 r. w sprawie chwytania ptaków 
za pomocą lepów we Francji, C-900/19
Sentencja

Artykuł 9 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 li-
stopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa należy interpretować tak, że trady-
cyjna metoda chwytania ptactwa nie jest 
sama w sobie wystarczająca do wykazania, 
że nie można zastąpić jej innym zadowa-
lającym rozwiązaniem w rozumieniu tego 
przepisu. Artykuł 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 
2009/147 należy interpretować tak, że stoi 
on na przeszkodzie uregulowaniu krajowe-
mu, które zezwala, w drodze odstępstwa od 
art. 8 tej dyrektywy, na metodę chwytania 
pociągającą za sobą przyłów, gdy przyłów 
ten, nawet w niewielkich ilościach i w ograni-
czonym czasie, może spowodować u gatun-
ków, które zostały schwytane, uszkodzenia 
inne niż znikome.

Stan faktyczny i prawny
Stowarzyszenie One Voice wniosło do 

francuskiej Rady Stanu wniosek o stwierdze-
nie nieważności i uchylenie kilku rozporzą-
dzeń dotyczących polowań i ochrony środo-
wiska. Powodem było to, że rozporządzenie 
z 1989 r., na podstawie którego wydano roz-
porządzenie z 24 września 2018 r. narusza 
art. 9 ust. 1 dyrektywy w sprawie ochrony dzi-
kiego ptactwa. Według dyrektywy dzikie ptaki 
znajdują się pod ochroną, należy zakazać ich 
chwytania lub umyślnego zabijania; zezwole-
nie na chwytanie, przetrzymywanie lub inne 
wykorzystanie możliwe jest tylko wtedy, jeśli 
nie ma innego zadowalającego rozwiązania, 
przy zachowaniu ściśle nadzorowanych wa-
runków, co do określonych gatunków, selek-
tywnie, w małych ilościach (art. 9 ust. 1 lit. 
c dyrektywy). Zakazane jest jednak niese-
lektywne zabijanie ptaków, m.in.  z użyciem 
lepów. Zarzuty stowarzyszenia sprowadzają 
się do tego, że francuskie rozporządzenie ze-
zwala na stosowanie tradycyjnego nieselek-
tywnego sposobu polowania, a mianowicie 
lepów, nie uzasadniając przy tym, dlaczego 
brak jest innego, zadowalającego rozwiąza-
nia. Ponadto stowarzyszenie twierdzi, że roz-
porządzenia z 24 września 2018 r. naruszają 
również dyrektywę ptasią w zakresie, w jakim 
zezwalają na pozyskiwanie ptaków w warun-
kach, które nie są ściśle kontrolowane, i bez 
wykazania, że dozwolone pozyskiwania ogra-
niczają się do małych ilości.

                                               
Problemy prawne

Pierwszy problem to odpowiedź na pyta-
nie, czy art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy ptasiej 
należy interpretować tak, że tradycyjna me-
toda chwytania ptactwa jest wystarczająca 

do wykazania, że nie można zastąpić jej 
innym zadowalającym rozwiązaniem w ro-
zumieniu tego przepisu.

Drugi problem to rozstrzygniecie, czy 
art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy ptasiej należy 
interpretować tak, że stoi on na przeszko-
dzie uregulowaniu krajowemu, które zezwala, 
w drodze odstępstwa od art. 8 tej dyrektywy 
(przepis zakazuje nieselektywnego, i na dużą 
skalę, zabijania ptaków) na stosowanie me-
tody chwytania ptaków pociągającej za sobą 
przyłów w niewielkich ilościach i w ograni-
czonym czasie.

 Z uzasadnienia
W pierwszej kolejności należy przypo-

mnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem Trybunału, w celu umożliwienia wła-
ściwym władzom korzystania z odstępstw 
przewidzianych w art. 9 dyrektywy ptasiej 
wyłącznie w sposób zgodny z prawem Unii, 
krajowe ramy ustawodawcze i wykonawcze 
powinny być ukształtowane tak, aby wykona-
nie zawartych w nich przepisów dotyczących 
odstępstw odpowiadało zasadzie pewności 
prawa. Wobec tego uregulowanie krajowe, 
które  ma zastosowanie w tej dziedzinie musi 
wskazywać kryteria odstępstwa jasno i pre-
cyzyjnie oraz zobowiązywać władze odpo-
wiedzialne za ich stosowanie do uwzględnie-
nia tych kryteriów. Ponieważ chodzi o system 
stosowania odstępstw, podlegający ścisłej 
wykładni, i w którym ciężar dowodu zaist-
nienia warunków wymaganych dla każdego 
odstępstwa spoczywa na władzach, które 
podejmują decyzję w  tym przedmiocie, 
państwa członkowskie są zobowiązane do 
zagwarantowania, że każda interwencja 
dotycząca gatunków chronionych będzie 
podejmowana wyłącznie na podstawie de-
cyzji zawierających precyzyjne i odpowied-
nie uzasadnienie, uwzględniające przyczyny, 
warunki i wymogi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i 2 dyrektywy. Dowody wykazujące, że 
przesłanki wymagane do zastosowania od-
stępstwa od systemu ochrony ustanowione-
go w dyrektywie ptasiej są spełnione, muszą 
opierać się na utrwalonej wiedzy naukowej. 
Najlepsza wiedza musi zatem pozostawać 
w dyspozycji władz w chwili udzielania przez 
nie zezwoleń. 

Ponadto, o  ile uregulowanie krajowe 
obowiązujące w dziedzinie ochrony dzikie-
go ptactwa, którego celem jest zastoso-
wanie systemu odstępstw przewidzianego 
w art. 9 dyrektywy ptasiej, powinno wska-
zywać kryteria odstępstwa w sposób jasny 
i precyzyjny oraz zobowiązywać właściwy 
organ do sprawdzenia, czy nie ma innego 

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
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alternatywne projekty. Nie godzą się na 
rozwiązania, które oszczędzą budżetowi 
pieniędzy, a ludziom w rejonie Włocławka 
pozwolą żyć bezpiecznie i w zgodzie z przy-
rodą.

Polska postrzegana jest jako oaza zie-
leni. I trudno się dziwić. Ma przecież duży 
potencjał – 9 milionów hektarów lasów,  
23 parki narodowe, ponad sto parków 
krajobrazowych, liczne rezerwaty przyro-
dy. Między nimi znajdują się rozległe „ko-
rytarze”, które z  natury rzeczy powinny 
być wizerunkowym wsparciem zielonych 
obszarów. Niestety, nie są. Buciory robią 
swoje – osaczają liczne miasteczka, wioski 
i szlaki turystyczne brzydotą i tandetą. Sta-
wiają pokraczne domy i zagrody, kiczowate 
płoty, byle jakie przydrożne bufety, szpetne 
banery i słupy ogłoszeniowe.

Pogorzelcy znad Biebrzy pytają: jak 
dopaść unurzane w  torfie buciory, które 
z czystej głupoty, bądź zawiści, podpaliły 
trawy Biebrzańskiego Parku Narodowego 
okaleczając 5 tysięcy hektarów gruntu. 
Ogień strawił bezpowrotnie setki siedlisk 
rzadkich gatunków ptaków oraz tysiące, 
szczególnie młodych zwierząt. Podpalacz 
– z dużą znajomością terenu – wzniecił 
pożar w Kopytkowie, miejscowości leżącej 
wśród łatwopalnych krzewów i traw dorze-
cza Biebrzy.

Brutale nie oszczędzą niczego. Niszczą 
runo leśne, siedliska ptactwa wodnego, 
rzadkie rośliny. Kłusują. Strażnicy przyro-
dy i kodeks karny są bezradne. Niewinne, 
z pozoru, rozporządzenie ministra rolnic-
twa o zakazie używania przez wędkarzy 
żywych rybek jako przynęty – spotkało się 

z burzliwą dyskusją. Padały różne głosy: za 
i przeciw. To jednak, że żywemu zwierzę-
ciu zadaje się ból nie wzbudziło niczyjego 
współczucia. Ci, którzy łowią na sztuczną 
muchę czy błysk – metalową imitację rybki, 
wcale nie uchodzą za bardziej etycznych. 
Jak widać, barbarzyństwo nawet w  tak 
„małej” sprawie, nie budzi reakcji, bo jest 
uświęcone tradycją.

Swego czasu, z  szanowanego gali-
cyjskiego magistratu też wyszły buciory. 
Chciały posadzić na rynku lipę – małą, 
półtorametrową. Na pytanie, co będzie jak 
się nie przyjmie, odpowiedziały: zasadzimy 
drugą. A co stanie się z dużym drzewem, 
które już tam rośnie? – Wytniemy!

Jak widać, ludzie w buciorach to nie 
żadna poza, to styl bycia, to charakter, to 
żywa prawda. Są wszędzie – w urzędzie 
i na bazarze, w lesie i na uczelni, nad rze-
ka, w parku i na ulicy. Bywa, mają status 
bogaczy i, nie ma co kryć, chamskie pro-
weniencje. 

Pisze uczony: „Niepowściągliwość czło-
wieka stworzyła kultura, która od samego 
zarania ma złe pierwiastki. W dzisiejszych 
społecznościach, a dzieje się tak już od wie-
ków, tworzą się wciąż nowe mechanizmy, 
które te pierwiastki umacniają i rozwijają. 
Jednym z nich jest system społeczno-eko-
nomiczny, który umacnia w ludziach prze-
konanie, że jedynym miernikiem wszelkich 
wartości jest pieniądz. I  to on zastępuje 
przysłowiowego złotego cielca, któremu 
człowiek oddaje się w służbę. Aby ją mieć, 
człowiek wyzbywa się wszelkich barier mo-
ralnych”. 

Myślę sobie ze smutkiem, że człowiek 
coraz mniej zasługuje na obcowanie z inny-
mi gatunkami, że coraz więcej ludzi, w imię 
partykularnych interesów, gotowych jest 
niszczyć przyrodę. I ani im w głowie myśleć 
o jej potrzebach. Bo, jak słusznie zauważa 
prof. Romuald Olaczek – cechy prymitywne-
go kapitalizmu w połączeniu z przywróconym 
do łask sobiepaństwem, warcholstwem i pry-
watą, powodują programowe negowanie po-
czucia wspólnoty i wartości dóbr wspólnych. 
Prywata stała się cnotą, a prywatna własność 
świętością nad świętościami. Co gorsza, z po-
gardą traktuje się postawy społecznikowskie 
i wszelką bezinteresowność.

Nie dziwota więc, że buciory, różnej ma-
ści, czują się wciąż dobrze.

 

S ą ludzie, którzy nie mają skrupułów, 
co więcej nie mają elementarnego 

poczucia przyzwoitości. Mają za to grubą 
skórę i buciory. Wchodzą z tymi buciorami 
w najdelikatniejsze sfery ludzkiej wrażli-
wości. Łamią podstawowe zasady współ-
życia. Swój prymitywizm przenoszą także 
na stosunki z przyrodą. Są brutalni i dzicy.

No, bo jakże ocenić faceta, który nad 
jeziorem Dzierżno uciął głowę rzadkiemu, 
niemal kultowemu ptakowi – orłowi bieli-
kowi? Jak nazwać kierowców, którzy – bez 
zmrużenia oka – rozjeżdżają na miazgę ty-
siące ropuch, próbujących przedostać się 
przez asfalt, do swoich lęgowisk? Czym 
wytłumaczyć okrutnie zapapraną Odrę 
na granicy polsko-czeskiej w Chałupkach, 
podczas gdy kilkadziesiąt kilometrów wcze-
śniej, u źródeł rzeki, woda jest zaskakująco 
czysta? Sam widziałem rybniki za Ostrawą, 
zasilane wodą z Odry. Były świetnie utrzy-
mane i niczym nie skażone, a pstrągi do-
rodne i zdrowe. 

Czyje buciory dały, nie tak całkiem 
dawno, przyzwolenie na wjazd do Polski 
123 transportów toksycznych odpadów? 
W założeniu miał to być tranzyt, bo trucizn 
do nas sprowadzać nie wolno. Stało się ina-
czej. Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli, 
aż 39 spośród nich nigdy nie pojawiło się 
ponownie na granicy. Wtopiły się w polską 
ziemię.

To nie kto inny, a władcy buciorów pró-
bują zakneblować ideę Wisły, wolnej od 
betonowych kaskad i zapór. Chcą ją zamu-
rować i zakuć w kajdany. Nie przyjmują do 
wiadomości opinii ekspertów Światowego 
Funduszu na rzecz Przyrody i głusi są na 

Olgierd WIECZOREK

Buciory
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             DRZEWA

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Surmia bignoniowa, 
urzekająca pięknem kwiatów 

Surmia bignoniowa Catalpa bignonioides 
Walt. – popularnie drzewo to zwane jest 
katalpą. Jest ona, obok paulowni cesar-
skiej (bohaterki cyklu z numeru 3/2021), 
gatunkiem wytwarzającym największe 
liście spośród wszystkich drzew klimatu 
umiarkowanego. Pochodzi z południowo-
-wschodnich regionów Ameryki Północnej, 
gdzie dorasta do 25 m. Najczęściej osiąga 
jednak wysokość ok. 15 metrów; wykształ-
ca krótki pień i szeroką, rozłożystą, lekko 
zaokrągloną koronę. 

Kora surmii jest jasnobrązowa i łuszczą-
ca się. Na pniu jest szorstka i miejscami 
pokryta białawym nalotem, brązowa lub 
oliwkowo-brązowa. Delikatnie mieni się 
w promieniach słońca, gdyż jej wierzch-
nia warstwa ma lekki metaliczny połysk. 
Po roztarciu, wydziela niezbyt przyjemny 
zapach.

Gatunek ten charakteryzują grube i kru-
che gałęzie. Liście bezpośrednio po wyło-
nieniu się z pąków są brązowe, z czasem 
zmieniają swą barwę na trawiastozieloną. 
Nie ulegają przebarwieniu jesienią. Są duże 
sercowate, o długości 20-25 cm, osadzo-
ne na giętkich ogonkach o długości 16 cm 
(fot. 1). Dolna ich strona jest równomiernie 
owłosiona, zwłaszcza na nerwach.

Surmia kwitnie w czerwcu-lipcu, tworzy 
okazałe kwiatostany o długości 15-20 cm 
(fot. 2). Warto wiedzieć, że w zachodnich 
regionach Polski drzewa te mogą rozpo-
cząć kwitnienie nawet do dwóch tygodni 
wcześniej niż te sadzone na terenach Pol-
ski wschodniej. Pojedyncze biało-kremowe 
kwiaty o długości 5-6 cm, mają kształt trą-
bek z 2 żółtymi smugami wewnątrz i drob-
nymi purpurowymi plamkami (fot. 3).

Owocem tego drzewa jest pękająca na 
2 części łuszczyna, o długości 25-40 cm 
i szerokości 6-8 mm (fot. 4-5), kształtem 
przypominająca strąk fasoli. Jesienią brą-

zowieją (fot. 6), pozostając na drzewie do 
wiosny. W zimowym bezlistnym okresie 
drzewo to dzięki licznym „strąkom” wyglą-
da również atrakcyjnie. We wnętrzu tych 
łuszczyn znajdują się długie i płaskie na-
siona, zaopatrzone w pęczki włosków, które 
sprzyjają ich rozsiewaniu i rozprzestrzenia-
niu przez wiatr.

Surmia bignoniowa jest jednym z naj-
ładniejszych i  najbardziej odpornych na 
mrozy gatunków drzew, ale podczas suro-

wych zim, zwłaszcza w Polsce środkowej, 
może jednak przemarzać. Dobrze znosi 
zanieczyszczenia atmosferyczne, dlatego 
jest często sadzona na terenach miejskich, 
w parkach, dużych skwerach, stanowi też 
ozdobę zieleni osiedlowej i ulic. Wymaga 
znacznego nasłonecznienia, gleb żyznych, 
lekkich, o średnim uwilgotnieniu.

Okazałe katalpy możemy podziwiać m.in. 
w Łazienkach Królewskich lub Parku Szczę-
śliwickim w Warszawie. Jednak prawdziwie 

Drzewo o imponujących wielkością,
 sercowatych liściach 

I pełnych uroku kwiatach, które są 
prawdziwą ozdobą lata. 

Kształt i wielkość jego owoców sprawiają, że  
Mali przyrodnicy zabawnie „fasolowcem”

 je nazywają.

1
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wicieli flory i fauny własnego autorstwa. 
Z jego prac korzystało wielu przyrodników, 
a wśród nich Karol Linneusz. To właśnie 
on, dla podkreślenia roli jaką dla nauki ode-
grał Mark Catesby, rodzaj roślin z rodziny 
marzanowatych nazwał Catesbaea. Wśród 
nich są endemity występujące na Kubie 
i na Bahamach.

Surmia bignoniowa ma też kuzynkę  
– surmię Fargesa Catalpa Fargesa, która 
jest pięknym chińskim drzewem. Otrzy-
mała ona nazwę dla upamiętnienia jezu-
ickiego misjonarza Paula Fargesa, który 
opisał ją w 1896 r. Obecnie ten gatunek 
można spotkać zarówno w Europie, jak 
i Ameryce Północnej. Drzewo to zwraca 
uwagę i zachwyca swymi pięknymi kwia-
tami, delikatnie różowymi, nakrapianymi 
kasztanowymi cętkami.

Na zakończenie ciekawostka, adreso-
wana zwłaszcza do właścicieli małych 
ogrodów, którzy chcieliby cieszyć oczy 
katalpą. Jest w  sprzedaży jej odmiana 
„Nana”, której wysokość korony może być 
regulowana, a samo drzewo osiąga do kil-
ku metrów wysokości. Szkoda, że ta od-
miana surmii nie kwitnie, więc nie tworzy 
też charakterystycznych „strąków”.

.

osobliwy okaz tego gatunku możemy obej-
rzeć w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej, 
który charakteryzuje się podwiniętymi brze-
gami liści. Trwały dyskusje naukowców, czy 
jest to nowa odmiana, uszkodzenie czy też 
może choroba. Przeprowadzono badania 
nad wegetatywnym rozmnożeniem „oso-
bliwości” i sprawdzeniem, czy nietypowa 
cecha liści powtórzy się. Arboretum w Glin-
nej jest otwarte od maja do października, 
warto więc je odwiedzić i przyjrzeć się tej 
katalpie z bliska. 

  
Liczne pożytki

Katalpa zaliczana jest to gatunków mio-
dodajnych, przynoszących obfity pożytek 
nektarowy. Jej kwiaty w czerwcu i lipcu są 
często odwiedzane przez pszczoły i trzmie-
le. Liście i strąki nasienne wykorzystywane 
są głównie w leczeniu chorób autoimmu-
nologicznych.

Produkty lecznicze oparte na katalpie 
stosowane przez dłuższy czas powodują 
widoczny przyrost masy mięśniowej, sku-
tecznie też wpływają na poprawę pamięci 
i koncentracji. Z suszonych nasion Indianie 
wyrabiali ozdoby.

Drewno tego drzewa jest miękkie i trwa-
łe, używane do wyrobu słupków ogrodze-
niowych podkładów kolejowych itp.

Odrobina historii
Surmia bignoniowa została sprowadzo-

na do Europy w 1720 r. przez Marka Cates-
by. Był on przyrodnikiem angielskim, który 
odbył wiele podróży do kolonii brytyjskich 
w  Ameryce Północnej w  celu poznania 
roślin i zwierząt tych regionów. W latach 
1729-1747 opublikował opus magnum: 
Natural History of Carolina, Florida and the 
Bahama Islands. Warto podkreślić, że dzieło 
to było pierwszym w historii opisem flory 
i  fauny Ameryki Północnej.  Co ciekawe, 
Mark Catesby w księdze poświęconej hi-
storii naturalnej zamieścił kolorowe plan-
sze, ilustrujące opisywanych przedsta-

3 4
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

prof. dr hab. Piotr SKUBAŁA
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Znaczenie wirusów w życiu na Ziemi 
i naszym ludzkim
The Importance of Viruses in Life on Earth and in Our Human Life

Wirusy postrzegamy jako bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, 
tymczasem zdecydowana ich większość nie jest chorobotwórcza dla 
ludzi. Na poziomie ekologicznym wirusy wykonują podstawowe zadanie, 
regulując populacje gatunków żywicieli i zapewniając ich równowagę w 
ekosystemach. Mają ogromne znaczenie w procesach ewolucyjnych 
na Ziemi, są oceniane najbardziej kreatywne genetycznie ze wszystkich 
znanych nam czynników. Endogenne wirusy w naszym DNA, są jednym 
z kluczowych elementów sterujących naszą odpornością. Są dzisiaj 
jednymi z najbardziej obiecujących środków terapeutycznych do leczenia 
niektórych chorób, w tym nowotworów. Bez wirusów życie i planeta, jaką 
znamy, przestałyby istnieć.
Słowa kluczowe: równowaga w ekosystemach, endogenne wirusy, „pocz-
ta genetyczna”, terapia fagowa

We treat viruses as very dangerous to our health, while the vast majority 
of viruses are not pathogenic to humans. At the ecological level, viruses 
perform a basic task of regulating populations of host species and en-
suring their balance in ecosystems. They are of great importance in the 
evolutionary processes on Earth and are judged to be the most geneti-
cally creative of all known factors. Endogenous viruses in our DNA are 
one of the key elements that control our immunity. They are today one 
of the most promising therapeutic agents for the treatment of certain 
diseases, including cancer. Without viruses, life and the planet as we 
know it would cease to exist.
Keywords: balance in ecosystems, endogenous viruses, „genetic mail”, 
phage therapy

W irusy od zawsze kojarzą się nam 
z powodowaniem groźnych cho-

rób. Przez tysiąclecia spowodowały śmierć 
niezliczonych ofiar, czasem powodując 
eliminację znacznej części światowej po-
pulacji. Epidemia grypy z 1918 r. zabiła 50-
100 milionów ludzi, na ospę w XX wieku 
zmarło około 200 milionów ludzi. Obecna 
pandemia Covid-19 to przeświadczenie 
bardzo wzmocniła. Czy zatem świat był-
by lepszy, gdyby usunąć wszystkie wirusy 
z planety? Czy życie na Ziemi byłoby moż-
liwe bez wirusów? 

Zdecydowana większość wirusów nie 
jest chorobotwórcza dla ludzi, odgrywają 
natomiast ważną rolę w funkcjonowaniu 
ziemskich ekosystemów, zapewniają za-
chowanie zdrowia przez różne organizmy 
– od grzybów, roślin, po zwierzęta i ludzi. 
Wciąż nie wiemy, jaka jest różnorodność 
wirusów. Tysiące zostało formalnie sklasy-
fikowanych, ale oczekuje się, że są ich mi-
liony. Niewiele z nich może nam szkodzić, 
co komentuje Curtis Suttle, wirusolog śro-
dowiskowy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyj-
skiej, słowami: „Gdyby spojrzeć liczbowo, 
wynik byłby bliski zeru” [3].

Na poziomie ekologicznym wirusy 
wykonują podstawowe zadanie, regulu-
jąc populacje gatunków żywicieli i zapew-
niając ich równowagę w ekosystemach. 
Bakteriofagi (wirusy infekujące bakterie) 

są regulatorem populacji bakterii w oce-
anach i prawdopodobnie również w każ-
dym innym ekosystemie na naszej plane-
cie. Fagi kontrolują ich liczebność, co ma 
zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania ekosystemu. Przykłado-
wo bakterie w oceanach, stanowiące po-
nad 90% jego biomasy, produkują około 

połowy tlenu na naszej planecie, proces 
ten umożliwiają wirusy. Eliminując drob-
noustroje, wirusy zapewniają, że plankton 
wytwarzający tlen ma wystarczającą ilość 
składników odżywczych, aby prowadzić 
wydajną fotosyntezę [6]. W podobny spo-
sób wirusy kontrolują liczebność owa-
dzich szkodników [4]. 

Bez wirusów stracilibyśmy dużą część bioróżnorodności planety.
https://pixabay.com/pl/illustrations/korona-koronawirusy-wirus-blood-5174671/
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Wirusy mają ogromne znaczenie 
w przebiegu procesów ewolucyjnych na 
Ziemi. Ponieważ stale się replikują i mutu-
ją, mają ogromne repozytorium innowacji 
genetycznych, które mogą przekazać in-
nym organizmom. Wszystkie organizmy, 
które mogą zostać zarażone wirusami, 
mają możliwość wykorzystania genów wi-
rusa na swoją korzyść. Wirusy to swoista 
„poczta genetyczna”, przenosząca frag-
menty DNA między różnymi osobnikami, 
gatunkami czy ekosystemami [8]. Prof. 
Luis Villarreal (dyrektor Centrum Badań 
Wirusologicznych na University of Califor-
nia w Irvin) mówi o nich w następujących 
słowach: „Wirusy odgrywają ogromną rolę 
w ewolucji. Moim zdaniem są najbardziej 
kreatywne genetycznie ze wszystkich zna-
nych nam czynników” [7]. 

Około 8% naszego ludzkiego DNA jest 
pochodzenia wirusowego. W genomach 
ssaków występuje około 100 000 pozo-
stałości genów pochodzących od wiru-
sów. Te endogenne wirusy w naszym DNA, 
są jednym z kluczowych elementów steru-
jących naszą odpornością. To dzięki nim 
nasz układ odpornościowy się usprawnił, 
co pozwala mu skuteczniej walczyć z róż-
nymi infekcjami. Niedawno dowiedziono 
też, że wirusy DNA wbudowane w nasz 
genom, pomagają kobietom w ciąży wy-
tworzyć wokół płodu barierę chroniącą 
go przed toksynami [9]. Najbardziej ude-
rzający przykład dotyczy jednak ewolucji 
łożyska ssaków i czasu ekspresji genów 
w  ciąży u  ludzi. Wiele na to wskazuje, 
że naszą zdolność do żywych narodzin 
zawdzięczamy fragmentowi kodu gene-
tycznego, który został przejęty od staro-

obejmująca alternatywne terapie, które 
wykorzystują wirusy do wybiórczego zabi-
jania komórek rakowych. W 2015 r. pierw-
sza onkolityczna terapia wirusowa oparta 
na herpeswirusie została zatwierdzona 
przez Amerykańską Agencję ds. Żywności 
i Leków oraz Europejską Agencję Leków 
do leczenia zmian czerniakowych skóry 
i węzłów chłonnych [2].

Do niedawna prawie wszyscy naukow-
cy badający wirusy zajmowali się ich rolą 
jako patogenów. Dopiero niedawno nie-
wielka grupa wirusologów rozpoczęła 
badanie wirusów, które utrzymują nas 
i planetę przy życiu, zamiast nas zabijać. 
Badania naukowe dowodzą dzisiaj, że 
bez wirusów życie i planeta, jaką znamy, 
przestałyby istnieć. Tony Goldberg, epi-
demiolog z University of Wisconsin-Ma-
dison, komentuje rolę wirusów w życiu na 
Ziemi w następujących słowach: „Gdyby 
wszystkie wirusy nagle zniknęły, świat 
byłby cudownym miejscem na około pół-
tora dnia, a potem wszyscy byśmy umarli 
– to podstawa. Wszystkie najważniejsze 
rzeczy, które robią na świecie, znacznie 
przeważają nad złymi” [3].
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żytnych retrowirusów, które zainfekowały 
naszych przodków ponad 130 milionów 
lat temu [1]. Nieprzerwanie stykamy się 
z ogromną liczbą wirusów i zdecydowana 
ich większość nie ma żadnego negatyw-
nego wpływu na nasze zdrowie i samo-
poczucie. Przeciwnie, wiele wskazuje na 
to, że wirusy odpowiadają za utrzymanie 
zdrowych mikrobiomów w ciele zwierząt 
i organizmach ludzi. Okazuje się, infekcja 
niektórymi łagodnymi wirusami może 
nawet pomóc w zwalczeniu niektórych 
patogenów u ludzi [5].

Wirusy są również jednymi z najbar-
dziej obiecujących środków terapeutycz-
nych do leczenia niektórych chorób. Tera-
pia fagowa wykorzystuje wirusy do zwal-
czania infekcji bakteryjnych. Jest to obec-
nie szybko rozwijająca się dziedzina – nie 
tylko ze względu na rosnącą oporność na 
antybiotyki, ale także ze względu na moż-
liwość precyzyjnego dostrojenia leczenia, 
które pozwala wyeliminować określone 
gatunki bakterii, zamiast usuwać całą po-
pulację bakterii, jak to robią antybiotyki [2]. 
Rak jest jedną z głównych przyczyn zgo-
nów na całym świecie. Konwencjonalne 
leczenie raka opiera się przede wszystkim 
na chemioterapii, radioterapii i chirurgii. 
Chociaż terapie te zwiększyły wskaźniki 
przeżycia pacjentów, ich skuteczność 
jest często ograniczona w zależności od 
rodzaju leczonego raka. Ponadto wystę-
pują znaczące skutki uboczne, ponieważ 
te sposoby leczenia również są celem ko-
mórek nienowotworowych. Niepokój budzi 
również nawrót choroby po skutecznym 
leczeniu. Nadzieję budzi pojawiająca się 
dziedzina terapii przeciwnowotworowej 

Brak wirusów wpłynąłby na ewolucyjny potencjał całego życia na planecie, w tym Homo sapiens.
https://pixabay.com/pl/illustrations/wirus-wirusy-koronawirusy-4835301/
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PARAGRAF I ŚRODOWISKO

Instalacja fotowoltaiczna w parku krajobrazowym 

Pytanie:  Czy w parku krajobrazowym mogą być lokalizowane insta-
lacje i urządzenia wykorzystujące energię słoneczną? 

 Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Odpowiedź: To zależy od tego, jaki reżim prawny został wprowa-
dzony na terenie danego parku krajobrazowego i jaki byłby wpływ 
instalacji na walory przyrodnicze i krajobrazowe parku. 

Według art. 16 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (DzU z 2020 r. poz. 55 ze zm.) park krajobrazowy obejmuje 
obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popu-
laryzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
Dla odpowiedzi na zadane pytanie zasadnicze znaczenie mają dwa 
spostrzeżenia: 
1) grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w gra-
nicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wyko-
rzystaniu (art. 16 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody), co na pierwszy 
rzut oka nie zakazuje instalacji fotowoltaicznych w parku, 
2) nie ma przepisów, które z mocy samego prawa wyznaczają reżim 
prawny parku krajobrazowego, lecz jedynie organ kreujący park może 
(nie musi) wprowadzić na obszarze parku zakazy określone ramowo 
w art. 17 ustawy o ochronie przyrody. 

Sięgając do art. 17 ustawy o ochronie przyrody zauważamy, że 
w parku krajobrazowym może być na podstawie jego ust. 1 pkt 1 
wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisku w rozumieniu ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (DzU z 2021 r. poz. 247), przy czym art. 17 
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody wprowadza od razu wyjątek stano-
wiąc, że zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest 
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania 
na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę 
i krajobraz parku krajobrazowego. 

W aktach kreujących parki krajobrazowe z reguły umieszcza się 
zakaz przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyro-
dy. Jeżeli taki zakaz został wprowadzony, to należy sprawdzić, czy 
instalacja fotowoltaiczna jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 
2008 r. Ustawa ta wprowadza podział takich przedsięwzięć na dwie 
kategorie: 
1) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziały-
wania na środowisko w oparciu o raport o takim oddziaływaniu jest 
obowiązkowe, 
2) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których przeprowadzenie procedury oddziaływania 
na środowisko, w tym sporządzenie raportu o takim oddziaływaniu, 
nie jest obowiązkowe, lecz zależy od stanowiska organu właściwego 
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ustawodawca zobowiązał Radę Ministrów do określenia rozpo-
rządzeniem przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na środowisko. W obowiązującym rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU poz. 1839) poja-
wiło się odniesienie do instalacji fotowoltaicznych. Rozporządzenie 

w § 2 wymienia przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko a w § 3 przedsięwzięcia mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. W § 2 fotowoltaiki nie ma, jest 
natomiast w § 3, który w ust. 1 w punkcie 54 wymienia zabudowę 
przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynową, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody (tj. 
w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i parkach krajobra-
zowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, Natura 2000, 
użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych) lub 
w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1-3 tej ustawy (tj. w otulinach parków narodowych, rezerwatów 
przyrody i parków krajobrazowych), 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. 

Nie ma przeto najmniejszych wątpliwości, że instalacja fotowol-
taiczna podpada pod § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia z 10 września 
2019 r. 

Podstawowym zagadnieniem interpretacyjnym jest to, czy za-
mierzone przedsięwzięcie w ogóle może być realizowane na obsza-
rze parku krajobrazowego. Na pierwszy rzut oka nie, jeżeli w parku 
krajobrazowym został wprowadzony zakaz z art. 17 ust. 1 pkt 1 
ustawy o ochronie przyrody, ale w istocie chodzi nie o sam zakaz, 
lecz o to, czy zostały spełnione przesłanki określone w art. 17 ust. 3 
ustawy o ochronie przyrody. Chodzi w nim tylko o przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązko-
we, a więc tylko o przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Gdyby to było przedsięwzięcie mogące 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wtedy sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko byłoby obowiązkowe, wobec 
czego realizacja przedsięwzięcia byłaby wykluczona ze względu na 
zakaz z art. 17 ust. 1 pkt 1, którego nie uchyla wyjątek z art. 17 ust. 
3 ustawy o ochronie przyrody. 

Czy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko parku krajobrazowego może czy musi być poprzedzone 
przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko? 
Zgodnie z ustawą o ocenach decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko może być wydana także bez procedury 
oceny. Jeśli jednak chodzi o przedsięwzięcia realizowane na obsza-
rze parku krajobrazowego sytuacja wygląda inaczej. W odniesieniu 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach musi nałożyć obowiązek przeprowadzenia proce-
dury oceny oddziaływania, bo jest zobowiązany kierować się art. 17 
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, z którego wynika, że warunkiem 
sine qua non dopuszczenia do realizacji w parku krajobrazowym 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko jest wykazanie – nie w jakiś dowolny sposób, lecz tylko 
przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko – że przedsię-
wzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 
krajobrazowego. Jeżeli procedura wykaże, że instalacja fotowoltaicz-
na nie będzie miała niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz 
parku krajobrazowego – może być realizowana. 

Wojciech RADECKI 
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Papierowe drogi

Odpady z przemysłu celulozowo-papierniczego od dawna były 
postrzegane jako potencjalne wypełniacze produktów budowla-
nych np. cementu, jednak kończyły zazwyczaj na wysypiskach 
śmieci. Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej opracowali 
rozwiązanie, które pozwoli wykorzystać te odpady do budowy 
dróg w sposób przyjazny dla środowiska. Badacze byli szczegól-
nie zainteresowani drzewnym popiołem lotnym z celulozowni 
(PFA). Północnoamerykański przemysł celulozowo-papierniczy 
wytwarza ponad milion ton popiołu rocznie. Wyrzucenie go na 
wysypisko kosztuje od 25 do 50 dolarów za tonę, więc zakłady po-
szukują alternatywnych sposobów wykorzystania tych odpadów. 
Nowe badania dotyczyły wykorzystania nieprzetworzonego PFA 
jako ekonomicznie zrównoważonego, niskoemisyjnego spoiwa do 
budowy dróg. Porowatość PFA łączy inne materiały w cemencie, 
dzięki temu struktura całości jest mocniejsza i bardziej spręży-
sta. Naukowcy twierdzą, że konieczne są dalsze badania w celu 
ustalenia wytycznych dotyczących modyfikacji PFA, aby zapewnić 
jego spójność. Dotychczasowe badania potwierdzają, że wyko-
rzystanie przetworzonego popiołu drzewnego z celulozowni do 
działań budowlanych, jak tworzenie zrównoważonych czy neutral-
nych środowiskowo dróg i budynków, może przynieść ogromne 
korzyści nie tylko w zakresie ochrony przyrody, ale i ekonomiczne. 
Gdy producenci cementu zaczną włączać PFA do swoich produk-
tów, naukowcy będą nieustannie testować i oceniać właściwości 
PFA, aby sprawdzić, w jakich aspektach możliwa jest poprawa 
efektywności.

Pulp mill waste hits the road instead of the landfill, www.sciencedaily.com, 
8 kwietnia 2021 r.

Biodegradowalny pochłaniacz 
zanieczyszczeń

Naukowcy z Politechniki Singapurskiej stworzyli biodegra-
dowalną gąbkę wielokrotnego użytku, która może efektywnie 
wchłaniać olej i  inne rozpuszczalniki organiczne z zanieczysz-
czonych źródeł wody, co czyni ją obiecującą alternatywą w walce 
z wyciekami ropy w morzu. Gąbka, wykonana z pyłku słonecznika, 
jest hydrofobowa, czyli odpycha wodę. Wszystko dzięki warstwie 
naturalnego kwasu tłuszczowego na gąbce. W eksperymentach 
laboratoryjnych wykazano zdolność gąbki do pochłaniania za-
nieczyszczeń olejowych o różnej gęstości, jak benzyna i olej sil-
nikowy, w tempie porównywalnym z komercyjnymi absorbentami 
oleju. Wycieki ropy naftowej są trudne do usunięcia i powodują 
poważne długotrwałe szkody w morskich ekosystemach. Kon-
wencjonalne metody oczyszczania, w tym stosowanie dysperga-
torów chemicznych, które rozbijają ropę na bardzo małe kropelki 
lub pochłanianie jej za pomocą drogich, nienadających się do recy-
klingu materiałów, mogą pogłębić szkody. Dotychczas naukowcy 
stworzyli gąbki o średnicy 5 cm. Wierzą, że te gąbki, w większej 
skali, mogą być przyjazną dla środowiska alternatywą w walce 
z wyciekami ropy w morzu. Dzięki dopracowaniu właściwości 
materiałowych pyłku opracowano gąbkę, która może selektywnie 
wybierać olej w zanieczyszczonych źródłach wody i absorbować 
go. Wykorzystanie materiału, który występuje obficie w przyrodzie 
sprawia, że gąbka jest niedroga, biodegradowalna i przyjazna dla 
środowiska. Odkrycie oparto na bogatym dorobku Politechniki Sin-
gapurskiej w zakresie znajdowania nowych zastosowań dla pyłku 

kwiatowego, zwanego diamentem królestwa roślin ze względu 
na jego twardą powłokę zewnętrzną, przez przekształcenie jego 
twardej powłoki w cząsteczki mikrożelu. Ten miękki żelopodobny 
materiał jest następnie wykorzystywany jako budulec dla nowej 
kategorii materiałów przyjaznych dla środowiska. Aby stworzyć 
gąbkę, zespół NTU najpierw przekształcił ultratwarde ziarna pyłku 
słonecznika w elastyczny, żelopodobny materiał w procesie che-
miczny zbliżonym do wytwarzania mydła. Obejmuje on usunięcie 
lepkiego, ropopochodnego cementu pyłkowego, który pokrywa 
powierzchnię ziarna, a następnie inkubację pyłku w warunkach 
alkalicznych przez trzy dni. Powstały w ten sposób materiał o kon-
systencji żelu był następnie liofilizowany. W wyniku tych procesów 
powstały gąbki pyłkowe o trójwymiarowej porowatej architektu-
rze. Gąbki zostały na krótko podgrzane do temperatury 200°C. 
To sprawia, że ich forma i struktura są stabilne po wielokrotnym 
wchłanianiu i uwalnianiu płynów. Aby upewnić się, że gąbka po-
chłania olej, a nie absorbuje wody, naukowcy pokryli ją warstwą 
kwasu stearynowego, rodzaju kwasu tłuszczowego powszechnie 
występującego w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych. To spra-
wia, że gąbka staje się hydrofobowa, zachowując jednocześnie 
swoją integralność strukturalną. W przyszłości naukowcy planują 
zwiększyć rozmiary gąbek pyłkowych, aby sprostać potrzebom 
przemysłu. Chcą również współpracować z organizacjami poza-
rządowymi i międzynarodowymi partnerami w celu przeprowa-
dzenia testów pilotażowych z gąbkami pyłkowymi w środowisku 
naturalnym.

Scientists develop eco-friendly pollen sponge to tackle water contaminants, 
www.sciencedaily.com, 7 kwietnia 2021 r.

Włosy chronią ogniwa słoneczne

Australijscy naukowcy wykorzystali tzw. kropki węglowe 
stworzone z odpadów ludzkich włosów, pozyskanych z salonów 
fryzjerskich, do stworzenia swego rodzaju „pancerza” poprawia-
jącego wydajność najnowocześniejszych technologii solarnych. 
W publikacji na ten temat naukowcy wykazali, że nanorurki wę-
glowe mogą być wykorzystane do poprawy wydajności perowski-
towych ogniw słonecznych. Perowskitowe ogniwa słoneczne to 
stosunkowo nowa technologia fotowoltaiczna, postrzegana jako 
przyszłość fotowoltaiki. Udowodniły, że pod względem sprawno-
ści konwersji energii elektrycznej dorównują dostępnym obecnie 
na rynku monokrystalicznym ogniwom krzemowym, ale ciągle 
są drogie i relatywnie mało stabilne. W przeciwieństwie do ogniw 
krzemowych, są tworzone przy użyciu związku, który jest łatwy 
w produkcji, a ponieważ są elastyczne, mogłyby znaleźć wiele 
nowych zastosowań. Jest to drugi ważny element badań, który po-
wstał w wyniku zastosowania kropek węglowych pochodzących 
z ludzkiego włosa jako wielofunkcyjnego materiału. Po dodaniu 
roztworu kropek węglowych podczas wytwarzania perowskitów, 
odkryto, że kropki węglowe tworzą falistą warstwę perowskitową, 
w której kryształy perowskitu są otoczone przez kropki węglowe. 
Tworzy to rodzaj pancerza ochronnego, zabezpieczającego mate-
riał przed wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi. Badanie 
wykazało, że perowskitowe ogniwa słoneczne pokryte kropkami 
węglowymi miały wyższą wydajność konwersji mocy i większą 
stabilność niż pozbawione ich odpowiedniki. 

Carbon dots from human hair boost solar cells, www.sciencedaily.com,
8 kwietnia 2021 r.

Adam WIECZOREK
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