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Dyrektywa 2008/98/WE

Zapobieganie oznacza środki zastosowane zanim

dana substancja, materiał lub produkt staną się

odpadami, które zmniejszają:

a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne

użycie produktów lub wydłużenie okresu żywotności

produktów;

b) niekorzystne oddziaływanie wytworzonych odpadów

na środowisko i zdrowie ludzkie; lub

c) zawartość substancji szkodliwych w materiałach

i produktach;
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Dyrektywa 2008/98/WE

Ponowne użycie oznacza jakikolwiek proces,

w wyniku, którego produkty lub składniki niebędące

odpadami są wykorzystywane ponownie do tego

samego celu, do którego były przeznaczone;
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Dyrektywa 2008/98/WE

Hierarchia postępowania z odpadami (art. 4)

zapobieganie powstawaniu odpadów

przygotowywanie do ponownego użycia

recykling

inne procesy odzysku

unieszkodliwianie
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Dyrektywa 2008/98/WE

Państwa członkowskie opracowują, zgodnie

z art. 1 i 4, programy zapobiegania

powstawaniu odpadów nie później niż do

dnia 12 grudnia 2013 r. (art. 29)
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Dyrektywa 2008/98/WE

Art. 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki służące

ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez

zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu

wynikającego z wytwarzania odpadów

i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie

ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę

efektywności takiego użytkowania.

Art. 4

dot. Hierarchii postępowania z odpadami
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Dyrektywa 2008/98/WE

Programy ustalają cele zapobiegania

powstawaniu odpadów.

Państwa członkowskie opisują istniejące środki

zapobiegawcze i oceniają użyteczność

przykładów środków wskazanych w załączniku

IV lub innych stosownych środków.
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Dyrektywa 2008/98/WE

Programy te są zintegrowane z planami gospodarki

odpadami, przewidzianymi w art. 28, lub w

stosownych przypadkach z innymi programami

dotyczącymi polityki w dziedzinie środowiska, lub

funkcjonują jako odrębne programy.

W przypadku gdy taki program jest zintegrowany

z planem gospodarowania odpadami lub innymi

programami, środki służące zapobieganiu

powstawania odpadów muszą zostać wyraźnie

zdefiniowane
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Dyrektywa 2008/98/WE

Cel generalny:

przerwanie powiązania pomiędzy

wzrostem gospodarczym a wpływem na

środowisko związanym z wytwarzaniem

odpadów.
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Dyrektywa 2008/98/WE

Państwa członkowskie określają

odpowiednie właściwe jakościowe lub

ilościowe poziomy odniesienia dla przyjętych

środków zapobiegania powstawaniu

odpadów w celu nadzorowania i oceny

postępu w zakresie tych środków
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach transponuje dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady

2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie

odpadów oraz uchylającej niektóre

dyrektywy
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Wprowadza hierarchię postępowania z odpadami

Definicję zapobiegania

zgodnie z dyrektywą
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Obowiązek zapobiegania

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące

powodować powstanie odpadów, powinien takie działania

planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich

sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i

materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać

powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich

negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na

środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i

po zakończeniu ich użycia (art. 18 ust. 1).
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Plany gospodarki odpadami (pgo) obejmują

również środki służące zapobieganiu

powstawaniu odpadów, przykładowo wskazane w

załączniku nr 5 (art. 34)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

W ramach analizy stanu aktualnego pgo powinny

zawierać informację na temat istniejących

środków służących o zapobieganiu powstawaniu

odpadów i ocenę ich użyteczności
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Plany zawierać powinny, m.in.:

• przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami

oraz dotyczące zapobiegania powstawaniu

odpadów,

• kierunki działań w zakresie zapobiegania

powstawaniu odpadów i kształtowania systemy

gospodarki odpadami, obejmujące okres co

najmniej 12 lat,
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Plany zawierać powinny, m.in.:

• harmonogram i sposób finansowania realizacji

przedsięwzięć, obejmujący okres 6 lat,

• sposób monitoringu i oceny wdrażania planu,
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Krajowy plan gospodarki odpadami

Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia

2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki

odpadami 2014” (M. P. Nr 101, poz. 1183);

Zawiera kwestie zapobiegania powstawaniu odpadów

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami – praktycznie

brak rozwiązań w tym zakresie w odniesieniu do terenu

województwa
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Istnienie programów zapobiegania

powstawaniu odpadów – jeden z warunków

ex ante

19



Prace w GR ds. projektów opadowych ramach Sieci

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

mające na celu opracowanie programu zapobiegania

powstawaniu odpadów stanowiącego uzupełnienie

i uszczegółowienie Kpgo 2014 w tym zakresie.

Propozycja ze spotkania plenarnego w grudniu 2012 r.
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Opracowano opis przedmiotu zamówienia

Planowany jest wybór Wykonawcy w drodze przetargu

nieograniczonego.
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Czy jeden program zapobiegania powstawaniu odpadów?

Czy osobno wojewódzkie?

Jeżeli jeden, to w ramach prac poszczególne województwa

opracują wstępne propozycję zapisów i prześlą stosowne

informacje potrzebne do opracowania dokumentu, np.

- informację na temat środków podejmowanych na terenie

województwa w celu zapobiegania powstawaniu odpadów

i ich efektów,

- propozycje celów i działań,

- propozycję wskaźników i sposobu monitorowania

osiągania celów,

- propozycję ew. włączenia do prac zainteresowanych stron.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


