Законодавство Польщі з управління відходами
У Польщі на базі директив Європейського Союзу у Польщі прийнято закони: «Про отримання
чистоти і порядку в гмінах», «Про господарювання відходами упаковки», «Про обов’язок
підприємств щодо деяких відходів і депозитну систему», «Про відходи видобувної галузі», «Про
надра», який регламентує захоронення відходів в шахтах, «Про відходи», у якому визначено
терміни і основні засади управління відходами, а також методи перероблення, утилізації,
видалення відходів.
Перелік відходів затверджений наказом Міністра охорони навколишнього середовища Польщі
(далі - МОНС).
У законі про відходи регламентовано отримання дозволу (ліцензії) на поводження з
комунальними та небезпечними відходами, які видає МОНС. Дозвіл на утворення відходів видає
воєводство (обласна рада) або повіт (районна рада). Цей дозвіл стосується лише утворення
відходів підприємствами. Ґміна (орган місцевого самоврядування) не отримує дозволу на
утворення відходів.
Окремо прийняті закони, які стосуються тари і упаковки, відходів електронного і електричного
обладнання, відходів автотранспорту.
Основні законодавчі акти у Польщі – це закони і накази Міністрів. Розпорядження Ради Міністрів
(український еквівалент Постанови Кабінету Міністрів) приймаються вкрай рідко, тільки в окремих
випадках.
Законодавством у сфері поводження з відходами у Польщі передбачено розробку планів
управління відходами на двох рівнях: національний і воєводський (обласний). У планах повинні
бути застосовані два основні принципи управління відходами:



самодостатність;
близькість розташування.

Законодавством Польщі передбачено продовження життєвого циклу продуктів. Основні три
показники, які повинна виконати Польща до 2020 року у сфері управління відходами:




50 % усіх відходів повинні перероблятися;
70 % будівельних відходів повинні бути перероблені та використані;
65 % органічних відходів (листя, трава, харчові відходи) повинні бути перероблені.

Що три роки Польща готує та подає до Європейської Комісії звіти про виконання вищезазначених
показників.
Вимоги до поводження із відпрацьованими мастилами – не спалювати, а регенерувати. Також
законодавством регламентовано поводження з відходами, що підлягають біологічному розкладу
(зелені та харчові), а саме зобов’язання їхнього окремого збору та компостування. Передбачені
два напрями поводження з відходами, які підлягають біологічному розкладу:



компостування, при цьому метан, що утворюється, викидається в атмосферне повітря;
анаеробне зброджування із подальшим його спалюванням та генеруванням
електроенергії.

Компост, який утворюється, внаслідок компостування та анаеробного зброджування, в окремих
випадках, може містити солі важких металів. Відповідно існує проблема його використання. Перед
використанням компосту, як кінцевого продукту, проводиться його дослідження на вміст
забруднюючих речовин.

Звіт про відходи підприємства складають до управління статистики та Ґміни. Ґміна узагальнює
звіти підприємств та направляє їх до Воєводства (області). Уряд Воєводства (обласна рада)
перевіряє достовірність поданих Ґміною звітів. Методи верифікації даних прописані у
розпорядженні голови Воєводства.
Законодавством передбачено впровадження у Польщі з 2018 року бази даних з управління
відходами, яка розробляється вже близько шести років, за розроблення якої відповідає МОНС.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з відходами, враховуючи
розміри штрафів, прописана у законі про відходи.

