XIII Ogólnopolska Konferencja KOMPLEKSOWA GOPODARKA ODPADAMI „Odpady
niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych” odbyła się w Krakowie w dniach 2-4
września 2009 r. Opiekunem merytorycznym spotkania była dr inż. Barbara Kozłowska
z Politechniki Łódzkiej.
Spotkanie zgromadziło ponad 100 osób związanych z gospodarką odpadami. Pierwszy dzień
przebiegał pod hasłem prawa w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi - Sesja I oraz
typów odpadów z masy odpadów komunalnych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia
i środowiska.
Drugi dzień przedstawiał przykłady i rozwiązania przyjęte przy postępowaniu z odpadami
niebezpiecznymi. Dużym zainteresowaniem, wśród zebranych uczestników, cieszył się
wykład przedstawiający doświadczenia holenderskie. Prezentowana zbiornica odpadów,
potocznie zwana „ulicą środowiskową” umożliwia mieszkańcom przywóz, nieodpłatnie
w odpowiednie miejsce, nie tylko odpadów niebezpiecznych, ale także tych wszystkich
których unieszkodliwianie tradycyjną metodą jest niemożliwe, jak na przykład odpady
zielone z działki czy odpady budowlane. Z ciekawością i nieukrywanym uśmiechem na twarzy
wysłuchany został referat dotyczący cmentarza dla zwierząt w Toruniu. Z pewnością taka
działalność Zakładu przyczynia się do pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców –
klientów. Sesję trwających dwóch dni referatów zakończył wieczorny spacer
z przewodnikiem po Krakowie.
Ostatni dzień to wyjazd techniczny do największej i najnowocześniejszej w Polsce spalarni
odpadów niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
Głosy, które pojawiły się w trakcie Konferencji
pozwalają na złożenie kliku najważniejszych
wniosków.
Postępowanie
z
odpadami
niebezpiecznymi z masy odpadów komunalnych
jest różnie rozwiązywane przez gminy w Polsce, od
zaawansowanych systemów do chęci pozbycia się
problemu.
Aby
gospodarka
odpadami
niebezpiecznymi była efektywna i proekologiczna należy: minimalizować ilość wytwarzanych
tego rodzaju odpadów, wprowadzić selektywną zbiórkę, zwiększyć odpowiedzialność
i świadomość przedsiębiorców, który tego typu odpady wytwarzają oraz prowadzić edukację
ekologiczna w tym zakresie. Gmina powinna posiadać fundusze na sfinansowanie utworzenia
i utrzymania Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Słaba egzekucja
organów kontrolnych, łatwość składowania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, to
wszystko przyczynia się do wypaczeń w tej dziedzinie gospodarki odpadami.
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