SPRAWOZDANIE
Z UDZIAŁU W KONFERENCJI pt. „SELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA I RECYCLING ODPADÓW”
W DNIACH 28–30 PAŹDZIERNIKA 2014 r., WROCŁAW

Konferencja pt. „Selektywna zbiórka, segregacja i recycling odpadów” odbyła się w dniach
28-30 października 2014 r. we Wrocławiu, w Haston City Hotel.
Pierwszy wykład pt. „Efekty wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na przykładzie Województwa Dolnośląskiego”
poprowadził Pan Piotr Błaszków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ustawa ta zakłada między innymi:






uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów,
zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu,
oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,
całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie
zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych.

Następnie, Pani dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej przedstawiła nową strategię
unijną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do roku 2030 – poziomy recyclingu
i ograniczenia składowania odpadów. Strategia zakłada doprowadzenie do recyklingu 70 proc.
odpadów komunalnych i 80 proc. opakowań do 2030 roku. Komisja Europejska planuje także od 2025
roku wprowadzenie zakazu składowania odpadów, które nadają się do recyklingu. Jednakże
prelegentka niejednokrotnie podkreślała, że uzyskanie takiego poziomu recyclingu i spełnienie
wymogów nowej strategii jest bardzo trudne.
Kolejnym interesującą wypowiedzią była prezentacja Pana Michała Kończyło z Zakładu
Gospodarowania Odpadami GAĆ. Przedstawił on działanie Zakładu, będącego liderem na rynku
recyklingu i zaprezentował projekt realizowany przez Zakład pn. „System gospodarki odpadami
Ślęza–Oława”. Projekt obejmuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska,
ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym
zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych.
Modernizacja Zakładu w ramach Projektu obejmuje:




rozbudowę obecnie istniejącej sortowni,
budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów tzw. RDF,
budowę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie
fermentacji oraz stabilizacji tlenowej,







budowę III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów,
budowę stacji przeładunkowej w miejscowości Wąwolnica; stacja ta posłuży do przeładunku
odpadów zmieszanych do kontenerów, przeznaczonych do dalszego transportu oraz jako
zaplecze do magazynowania odpadów,
budowę budynku biurowego na potrzeby Zakładu,
przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

Drugi blok konferencji (dzień drugi) poświęcony był omówieniu aspektów prawnych selektywnej
zbiórki. Prawnicy z kilku kancelarii przedstawiali dany temat, bazując na przykładzie różnych gmin.
Trzeci blok tematyczny skupiał się na aspektach organizacyjno–technologicznych. Przedstawiciele
zakładów unieszkodliwiania odpadów omawiali rozwiązania zastosowane w zakładach w Poznaniu,
Łodzi, czy w zakładzie GAĆ. Pan Adam Rozciecha z Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ, omówił
aspekty organizacyjne i zarządcze Projektu pn. „System Gospodarki Odpadami Ślęza–Oława”. Projekt
ten to grupa kontraktów inwestycyjnych na dostawy, roboty budowlane oraz prace montażowe,
których docelowe połączenie da efekt w postaci zintegrowanego ciągu technologicznego MBP,
przeznaczonego do przetwarzania odpadów komunalnych, a także pochodzących z przemysłu.
Ostatnia sesja drugiego dnia konferencji, dotyczyła recyclingu poszczególnych frakcji materiałowych,
i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Omówione zostały wymagania związane
z recyclingiem poszczególnych frakcji odpadów.
VI Konferencja pn. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” miała bardzo bogaty
program. Podczas konferencji poruszono wiele istotnych problemów dotyczących tych bloków
tematycznych. Jednym z ważniejszych była sprawa jakości zbieranych selektywnie odpadów,
w kontekście stosowania różnych metod recyklingu. Uczestnicy konferencji podkreślali znaczenie
edukacji ekologicznej w selektywnej zbiórce odpadów i w prawidłowym prowadzeniu gospodarki
odpadami. Wyzwaniem dla całej branży jest nowa strategia unijna w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi do roku 2030. Konieczne jest rozpoczęcie działań, które pozwoliłyby na sprostanie
wymaganiom nowej dyrektywy w przyszłości.
Konferencja ta była również doskonałą okazją do promocji projektu POM-BIOGAS. Rozdane zostały
broszury informacyjne projektu. Konferencja ta, dała również możliwość nawiązania wielu kontaktów
z branży segregacji odpadów, dzięki czemu liczymy na dalszą współpracę w ramach realizacji projektu
POM- BIOGAS.

