Definicje odpadów
Aby dobrze poznać zagadnienie segregacji odpadów warto zapoznać się z powszechnie
stosowanym nazewnictwem.
Kompost
to naturalny nawóz wytworzony podczas mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, pochodzących z
odpadków gospodarstwa.

Kompostowanie
to naturalny proces stale przebiegający w środowisku tworzącym zamknięty pierścień obiegu substancji organicznej w
przyrodzie. Podczas kompostowania odpady są przetwarzane na materiał użytkowy, nieszkodliwy pod względem
sanitarnym, czyli kompost. Proces ten polega na tlenowym rozkładzie związków organicznych zawartych w odpadach
komunalnych i przekształceniu ich w substancje humusowe, stanowiące nawóz organiczny. Do kompostowania nadają
się również odpady z przemysłu spożywczego. Redukcja masy odpadów w przypadku tego procesu wynosi około
40-50%. Odpowiednio urządzona i eksploatowana kompostownia nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Istnieją
różne techniki uzyskania kompostu, jedną z najpopularniejszych jest kompostowanie w pryzmach.

Magazynowanie odpadów
jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub
unieszkodliwianiem.

Odpady
oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy,
których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady niebezpieczne
są to odpady:
●

●

należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub
należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające
którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z
właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.
1206), uwzględnia źródła powstawania odpadów z wyodrębnieniem listy odpadów niebezpiecznych. Rozporządzenie
określa też sposób klasyfikowania odpadów.

Odpady komunalne:
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z dyrektywą 99/31 - art.2b).

Odpady medyczne
odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń
naukowych w zakresie medycyny.
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Odpady obojętne
odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie
wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość
zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko
odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych,
wód podziemnych, gleby i ziemi (zgodnie z dyrektywą 99/31).

Odpady ulegające biodegradacji
to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (zgodnie z
dyrektywą 99/31)

Odpady weterynaryjne
odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w
związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odzysk
wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na
wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub
energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy (zgodnie z dyrektywą 75/442, aneks IIB i decyzją
Komisji 96/350).

Odzysk energii
termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii (zgodnie z dyrektywą 94/62).

Plan gospodarki odpadami
Plan Gospodarki Odpadami określa zakres zadań koniecznych do zapewnienie zintegrowanej gospodarki odpadami w
kraju, województwie, powiecie lub gminie w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i
przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych jak również z
uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. Jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę
sytuacji w środowisku, związanej z zagrożeniem odpadami. Zakłada, że pozostawienie obecnego stanu w rzeczy
samej jest zagrożeniem, a podejmowanie różnych inicjatyw wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów, w inny
sposób niż składowanie, jest krokiem do przodu w procesie poprawy stanu środowiska.

Posiadacz odpadów
każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na
nieruchomości.

Recycling
to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w
procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym
przeznaczeniu, w tym też recycling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (zgodnie z dyrektywą 94/62)

Recycling organiczny
obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w
kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub
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metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recycling organiczny (zgodnie z dyrektywą
94/62)

Segregacja odpadów
to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane; oddzielenie materiałów nadających się do
powtórnego wykorzystania.

Składowisko odpadów
to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów (zgodnie z dyrektywami 99/31, 75/442, 99/31)

Spalarnia odpadów
to instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia (zgodnie z
dyrektywami 89/369, 89/429, 94/67, 2000/76).

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich
wykorzystywania.

Termiczne przekształcanie odpadów
są to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu
pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych - recycling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów

Unieszkodliwianie odpadów
poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6
do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla
środowiska.

Ustawa czyszcząca
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003).

Utylizacja
(fr. utilisation) wykorzystywanie odpadów przemysłowych, do dalszego przerobu i produkcji z nich czegoś nowego.

Wytwórca odpadów
rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych
odpadów.

Zbieranie odpadów
to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów.
Zbieranie ma na celu przygotowanie odpadów do ich transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
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