GOSPODARKA ODPADAMI

CENTRUM GOSPODARKI
ODPADAMI
I ZARZ DZANIA
RODOWISKOWEGO
Gospodarka odpadami wymaga kompleksowego podejcia w myl zasad
zrównowaonego rozwoju i eliminacji strat w gospodarce w trakcie caego
procesu produkcyjno-konsumpcyjnego: od etapu pozyskania surowców
przez przetwarzanie i produkcj wyrobów, po sfer konsumpcji i ponownego
recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania zuytych materiaów i produktów.
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Fot. CGOIZS, IMBIGS

C

entrum Gospodarki Odpadami i Zarzdzania rodowiskowego Oddzia
Zamiejscowy IMBiGS (CGOiZ) od
pocztku swojej dziaalnoci kreowao rynek odpadowy w zakresie
rozwiza organizacyjno-prawnych, technicznych
i rodowiskowych. Kadr CGOiZ stanowi grupa
ekspertów majca wieloletnie dowiadczenie w rozwizywaniu problemów natury technicznej, prawnej,
ekonomicznej i organizacyjnej w zakresie zagospodarowania odpadów.
Pracownicy CGOiZ aktywnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych zwizanych z powstaniem pierwszej ustawy o odpadach oraz szeregu wydanych do
niej rozporzdze wykonawczych. Dowiadczenie
pracowników CGOiZ w tworzeniu systemów informatycznych gospodarki odpadami zaowocowao
wieloletni wspóprac z GIO w Warszawie w zakresie funkcjonowania monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce i stworzenia na jego
potrzeby systemu informatycznego.
CGOiZ prowadzi równie dziaalno edukacyjno-szkoleniow, skierowan zarówno do przedsibiorców, jak i przedstawicieli administracji samorzdowej
ró nego szczebla.
Od pocztku lat 90. do czasów obecnych jednym
z gównych tematów podejmowanych przez CGOiZ jest zagospodarowanie odpadów materiaów budowlanych zawierajcych azbest. Odzwierciedleniem
tego jest oferta w zakresie opracowania programów
usuwania azbestu dla jednostek samorzdu terytorialnego oraz dziaalno szkoleniowa dla pracodawców
i pracowników w zakresie bezpiecznego u ytkowania
i usuwania wyrobów zawierajcych azbest.
CGOiZ oferuje równie opracowanie planów gospodarki odpadami dla jednostek administracji samorzdowej, programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsibiorstw, studiów wykonalnoci
i koncepcji przedprojektowych dla przedsiwzi
w sektorze odpadów, wniosków o wydanie decyzji
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o uwarunkowaniach rodowiskowych, wniosków na
wytwarzanie i odzysk odpadów, opinii dotyczcych
innowacyjnoci urzdze przetwarzajcych odpady
oraz raportów o oddziaywaniu na rodowisko.
W ostatnim okresie w zwizku z wejciem w ycie ustawy o odpadach wydobywczych dziaalno
CGOiZ zostaa dodatkowo ukierunkowana na opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz opracowanie i wdro enie innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów
wydobywczych.
Otwarcie na wspóprac z sektorem wydobywczym,
w tym gównie górnictwem wgla kamiennego, zaowocowao ju realizacj nastpujcych projektów
badawczych, tj.:
• PR N R09 0006 06/2009 „Identy kacja potencjau energetycznego depozytów muów wglowych
w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju
technologicznego w zakresie ich wykorzystania”,
którego gównym celem jest opracowanie rozwiza technologicznych, organizacyjnych i legislacyjnych zmierzajcych do wykorzystania zinwentaryzowanych ilociowo i jakociowo depozytów
muów wglowych.
POIG
1.1. „Foresight w zakresie priorytetowych
•
i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzcych z górnictwa wgla
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kamiennego”, którego gównym celem jest identy kacja wiodcych technologii zagospodarowania odpadów wydobywczych z górnictwa wgla
kamiennego o znaczeniu strategicznym, których
rozwój w nastpnych 20 latach bdzie priorytetowy dla Polski, oraz opracowanie scenariuszy ich
rozwoju.
W przedmiotowym zakresie CGOiZ prowadzi
obecnie prace dotyczce:
• opracowania interaktywnego poradnika metodycznego w zakresie sporzdzania programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
• opracowania metody prognozowania parametrów
jakociowych odpadów powstajcych w wyniku grawitacyjnego wzbogacania energetycznego
wgla,
• wpywu zanieczyszczenia pozapokadowego uzyskiwanego w procesie urabiania wgla w przodkach cianowych na koszt wgla handlowego oraz
jego udzia w kosztach rodowiskowych,
• mo liwoci implementacji w warunkach polskich
technologii suchego odkamieniania urobku wgla
kamiennego.
dr in . Ireneusz Baic
kierownik Oddziau Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach.

