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Ekologiczne Boże Narodzenie

Trudne, ale możliwe

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Za innowacje ekologiczne

Klon 2017 dla oczyszczalni „Warta”
Częstochowska Oczyszczal-

nia Ścieków „Warta” laureatem 
„Klonów 2017”. Wyróżnienie 
przyznawane jest firmom i in-
stytucjom, realizującym swoją 
działalność z korzyścią dla śro-
dowiska naturalnego.

Wręczenie nagród odbyło się 23 
listopada podczas gali w Warsza-
wie. „Klony 2017” wręczono w 
trzech kategoriach: Znaczący efekt 
ekologiczny, Firma ekologicznie i 
społecznie zaangażowana i inno-
wacja ekologiczna. W tej ostatniej 
główną nagrodę otrzymała Oczysz-
czalnia Ścieków „Warta” S.A. Wy-

różnienie przyznano za moderniza-
cję miejskiej oczyszczalni ścieków, 
co przyczyniło się do poprawy śro-
dowiska naturalnego.

„Klony” przyznawane są co-

rocznie przez Bank Ochrony Śro-
dowiska i Fundację BOŚ. Główne 
kryteria, jakimi kierują się orga-
nizatorzy konkursu to rozwój biz-
nesu w harmonii ze środowiskiem 
naturalnym, społeczna wrażli-
wość i poprawa jakości życia 
mieszkańców regionów. Tegorocz-
ną galę główną poprzedziło jede-
naście wydarzeń regionalnych, 
podczas których ponad pięćdzie-
sięciu klientów BOŚ odebrało wy-
różnienia w kategoriach: „Inno-
wacja ekologiczna”, „Znaczący 
efekt ekologiczny” oraz „Firma 
ekologicznie i społecznie zaanga-
żowana”. kg

Mały apetyt na prąd
Pozostaje jeszcze kwestia 

oświetlenia. I nie chodzi tu o 
lampki migające, pulsujące, 
białe czy kolorowe, a o ich ener-
gooszczędność.   Szacuje się, że 
sznur 100 lampek świątecz-
nych włączany na 10 godzin 
dziennie przez 12 dni powoduje 
wytworzenie dwutlenku węgla, 
w ilości takiej, która by wystar-
czyła do napełnienia 60 balo-
nów. Warto więc poszukać lam-
pek energooszczędnych. Naj-
lepszym rozwiązaniem są diody 
LED, które słyną z małego ape-
tytu na prąd. W testach Consu-
mer Reports LED-y zużyły od 1 
do 3 kilowatogodzin (tradycyjne 
lampki pochłonęły od 12 do 105 
kWh).

Przemyślane prezenty
Przemyślane prezenty, tra-

fiające w gust obdarowanego, 
sprawią o wiele więcej radości 
niż nawet drogie, ale zupełnie 
nietrafione. Dobrym pomy-
słem są prezenty DIY (ang. do 
it yourself), czyli własnoręcz-

nie zrobione, np. przetwory, 
ciasteczka. Jeśli nie masz ta-
lentu, kup prezenty eko - 
ekokosmetyki, ubrania, 
książki o ekologii. Sprawdzaj, 
gdzie, jak i z czego został wy-
produkowany prezent, który 
chcesz kupić. Zwracaj uwa-
gę, żeby nie był nadmiernie 
opakowany. Możesz także po-
darować prezent, który nie 
jest rzeczą: karnet na fitness, 
do spa, bilety do teatru. To 
też jest w stylu eko. Pamiętaj, 
że najlepszym (i bezcennym) 
prezentem dla najbliższych 
jest czas spędzony z nimi. Na 
zakupy prezentowe i spożyw-
cze wybieramy się z płócien-

ną ekotorbą wielorazowego 
użytku.

Wielkie śmieci
Należy także pamiętać, że wiel-

kie świętowanie to także wielkie 
śmieci. Obrońcy środowiska na-
mawiają, by jak najczęściej ku-
pować produkty „na wagę” i uży-
wać  opakowań  wielorazowego 
użytku. Wybierając opakowania 
prezentów, można kupić papier z  
recyklingu. To ważne, bo rocznie 
każdy z nas produkuje średnio 
ok. 300 kg śmieci, a co trzeci 
śmieć w koszu to opakowanie. 
By to zmienić, trzeba pamiętać o 
zasadzie 3R - reduce, reuse, re-
cycle, czyli: ograniczaj, używaj 
ponownie, odzyskuj.  

Czekaja nas nawałnice, ale nie śnieżne, a handlowe, które 
przetoczą się przez nasze sklepy, które już teraz na oścież 
otwarły drzwi prze klientami spragnionymi świątecznych zaku-
pów. Sprzedawcy będą nas kusić i mamić, abyśmy tylko wyszli 
ze sklepów z torbami pełnymi kolorowych pakunków. Ekolo-
giczne Święta Bożego Narodzenia? To trudne, ale możliwe, 
choć będzie kosztowało nieco wysiłku. Tradycyjne bowiem 
święta są bardzo nieekologiczne. Z reguły wygląda to tak: na 
początek wielkie sprzątanie, podczas którego zużywamy mnó-
stwo chemicznych środków czyszczących. Potem wielkie zaku-
py – prezenty i dużo jedzenia, którego potem nie ma kto zjeść. 
A wszystko to w biegu, w nerwowej atmosferze, w której łatwo 
o kłótnie i spięcia. A przecież nie musi tak być.

Na jedzenie przeciętny Polak wydaje miesięcznie ok. 670 zł, a na 
ubrania i inne produkty – ok. 200 zł. Podobną kwotę – ok. 720 zł 
wydamy w tym roku tylko na same święta. Najniższe wydatki po-
niosą osoby najuboższe, o dochodach do 2 tys. zł na całe gospodar-
stwo domowe – będzie to kwota ok. 380 zł. Rodziny, których zarob-
ki przekraczają 5 tys. zł, na świąteczne zakupy przeznaczą nato-
miast średnio do 1 tys. zł. Aż 40 proc. Polaków deklaruje, że nie bę-
dzie ograniczać się do najtańszych produktów. (według prognoz Ba-
rometru Providenta).

Przygotowania do Świąt warto 
zacząć od  zaplanowania zaku-
pów. Na początek wigilijne menu, 
bo święta jest to czas, w którym 
marnuje się  – niestety – dużo 
żywności. Pomocne może być 
przygotowanie listy produktów. 
W ten sposób możemy uniknąć 
niepotrzebnych zakupów, podej-
mowanych pod wpływem chwili.  
Zwłaszcza, że już od początku 
grudnia, okna wystawowe skle-
pów kuszą promocjami i przece-
nami. Kupujemy więcej, wydaje-
my więcej i więcej zużywamy.

Sprawa karpia
Jak co roku rozgorzeje dys-

kusja o niehumanitarnej tra-
dycji kupowania żywego kar-
pia. Wprawdzie obowiązuje 
prawo, które nie pozwala 
sprzedawać żywych zwierząt 
w foliowej torebce lub papie-
rze, tylko w odpowiedniej 
wielkości naczyniu z wodą, 
ale niczego to nie zmienia, bo 
prawo to nie jest egzekwowa-
ne. Karpie cierpią bowiem 
jeszcze przed kupnem. Po wy-
łowieniu są transportowane 
w ścisku, potem w sklepie 
stłoczone w ciasnym pojem-
niku z niewielką ilością wody, 
duszą się, nadrywają sobie 
płetwy i skrzela. Nie potrafi-
my też prawidłowo ogłuszyć 
karpia, który budzi się w trak-
cie np. usuwania łusek.

Najlepszym więc zrezygno-
wać z zakupu żywych karpi, a 
wtedy sklepy nie będą ich za-
mawiać. Nie ma żadnego ra-
cjonalnego powodu, aby aku-
rat te ryby kupować żywe i 
uśmiercać samodzielnie, 
zwłaszcza że ryby śnięte albo 
zestresowane są po prostu 
niesmaczne. Dodajmy przy 
tym, że chociaż karpia hoduje 
się w Polsce od dawna (do 
Polski trafił w XIII w.), jednak 
podczas Wigilijnej kolacji tra-
dycyjnie jadano różne ryby – 
łososie, jesiotry, sumy, kara-
sie, węgorze czy szczupaki. 
Dopiero w PRL-u wylansowa-
no karpia jako danie wigilijne. 
Produkcja tych ryb wypełnia-
ła braki w handlu.

Mniej egzotyki
Kupując jedzenie na świątecz-

ny stół – radzą ekolodzy – trzeba 
pamiętać o odległości, jaką poko-
nuje żywność zanim trafi na ta-
lerz. Im więcej tzw. food miles, 
tym większe koszty transportu 
i szkód, jakie on wyrządza, 
a mniejsze wartości odżywcze. 
Warto przyjąć zasadę „mniej eg-
zotyki – więcej tradycji”. Dlatego 
zwróćmy uwagę na nasze trady-
cyjne potrawy, takie jak pierogi 
z kapustą, barszcze czerwony czy 
bigos z grzybami, których skład-
niki znajdziemy w każdym mniej-
szym sklepie.  

Choinka sztuczna,  
czy prawdziwa?

Odpowiedź na to pytanie 
jest trudna. Choinki natu-
ralne, „zużyte” albo nie-
sprzedane, nie stanowią za-
grożenia dla środowiska, bo 
wyrzucone szybko się roz-
kładają. Mogą być także uży-
te na opał albo jako karma 
dla zwierząt w zoo. Nadają 
się również do recyklingu – 
można też przerobić na na-
wóz. Natomiast sztuczne 
choinki z polichlorków roz-
kładają się ok. 400 lat. Jed-
nak sprawa nie jest tak jed-
noznaczna, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę czas użytkowa-
nia choinki. Badania poka-
zują, że jeśli drzewka sztucz-
nego będziemy używać po-
nad 20 lat, będzie ono bar-
dziej ekologiczne niż natu-
ralne.

Dobrym rozwiązaniem jest 
choinka w doniczce – warto 
tylko zawczasu znaleźć jej 
docelowe miejsce. Kupując 
ją, trzeba sprawdzić, czy sys-
tem korzeniowy nie jest 
uszkodzony.

Mając odrobinę chęci i dobry 
pomysł z niepotrzebnych już 
przedmiotów możemy przygoto-
wać oryginalne świąteczne i za-
razem ekologiczne ozdoby. 
Obok nich na choince warto za-
wiesić łańcuch z lampkami ty-
pu LED, które pobierają mniej 
prądu. Pamiętajmy, by wyłą-
czyć je gdy śpimy, nie tylko ze 
względów środowiskowych, ale i 
bezpieczeństwa.

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/opakowania
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/recykling
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„Foliówki” wspomogą walkę ze smogiem
Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że część wpływów z opłat za torebki folio-

we zasili walkę ze smogiem w tych miastach, w których problem jest największy.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport, według którego na 50 europej-

skich miast najbardziej zanieczyszczonych smogiem aż 33 jest z Polski. W pierwszej piątce 
znajdują się Żywiec, Pszczyna, Rybnik i Wodzisław Śląski. 

Miasta te wspomożone zostaną finansowo na walkę ze smogiem z części wpływów z opłat 
za „foliówki”. Powstaną tam specjalnie dedykowane programy walki z tym zjawiskiem.

– Podjęliśmy decyzję, by szybciej starać się walczyć ze smogiem w miastach, które wska-
zane zostały przez WHO jako najbardziej zanieczyszczone. Tam jest 33 miast na 55 najbar-
dziej zanieczyszczonych w całej UE. W tych 33 miastach chcemy zaproponować jednostkowe 
programy, na które potrzebne będzie wsparcie m.in. z tej ustawy o torebkach foliowych. 
Część środków budżetowych na pewno będzie przesunięta na walkę ze smogiem w tych mia-
stach – zapowiedział Morawiecki.

Sejm uchwalił nowe Prawo 
wodne, które musi być zgodne 
z unijną dyrektywą wodną. 
Ustawa trafi teraz pod obrady 
Senatu.

Rząd zapewnił równocześnie, 
że nie spowoduje to wzrostu cen 
za wodę dla przeciętnego miesz-
kańca. 

– W Senacie zostaną zgłoszo-
ne odpowiednie poprawki do 
projektu ustawy o Prawie wod-
nym, żeby zabezpieczyć przed 
możliwością niekontrolowanych 
podwyżek cen wody – mówiła 
w Sejmie premier Beata Szydło.

Więcej płacić mają np. rolni-
cy posiadający duże gospodar-
stwa, producenci napojów i in-
ni przedsiębiorcy pobierający 
dużą ilość wody, jednak jej po-
bór do 5 tysięcy litrów na dobę 
ma być bezpłatny.

Wiceminister Środowiska Ma-
riusz Gajda twierdził, że opłaty 
dla przeciętnych mieszkańców 
wzrosną dopiero w 2019 roku, 
chociaż liczniejsze rodziny będą 
musiały płacić więcej o ok. 20 
złotych już w roku 2018. Pod-
czas prac w Sejmie wiceminister 
środowiska przyznawał również, 

że ustawa jest „trudna i skom-
plikowana”. Zaznaczył przy tym, 
że zapisane są w niej maksymal-
ne stawki opłat za wodę i „do 
tych stawek prawdopodobnie 
będziemy dochodzić nie w ciągu 
czterech lat, a raczej pięciu-sze-
ściu”. Przekonywał też, że woda 
jest takim samym surowcem jak 

każdy inny, a dodatkowo w Pol-
sce jest ona bardzo tania. 

Nowe przepisy mają spełnić 
warunki wstępne unijnej Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej (RDW), 
co pozwoli wykorzystać 3,5 mld 
euro z funduszy europejskich 
m.in. na inwestycje przeciwpo-
wodziowe. Ustawa implementuje 

w sumie osiem unijnych dyrek-
tyw - m.in. ściekową i azotano-
wą, wprowadza zmiany do 45 
obowiązujących ustaw.

Zastrzeżenia do projektu Rady 
Ministrów w sprawie opłat za 
usługi wodne ma jednak mini-
ster energii Krzysztof Tchórzew-
ski. W przesłanym do Minister-
stwa Środowiska stanowisku za-
znacza, że projektowana wyso-
kość opłat za usługi wodne bę-
dzie miała bezpośrednie przeło-
żenie na wzrost kosztów w elek-
troenergetyce i górnictwie.

W swoim piśmie minister 
twierdzi, że wzrost kosztów wy-
twarzania energii elektrycznej 
i ciepła zostanie odzwierciedlony 
w cenach energii, ostatecznie ob-
ciążając polskie społeczeństwo 
i przemysł oraz wpływając na po-
ziom konkurencyjności polskiej 
gospodarki.

Po uchwaleniu Prawa wodne-
go premier Beata Szydło zapew-
niała, że ceny wody nie wzrosną, 
ale nowe stawki mogą odczuć 
przedsiębiorcy, a przez to – tak-
że mieszkańcy. Wyższe ceny wo-
dy dla sektora elektroenergetyki 
i górnictwa to bowiem droższy 
prąd i ciepło dla każdego Polaka.

Tchórzewski wnosi z tego po-
wodu o obniżenie zaproponowa-
nych w projekcie rozporządzenia 
stawek opłat w odniesieniu do 
sektora energii, aby uchronić 
Polaków przed nadmiernymi 
podwyżkami cen prądu i ciepła.

Naliczanie opłat za wodę okre-
śla projekt rozporządzenia Mini-
sterstwa Środowiska z 7 listopa-
da, które jest aktem wykonaw-
czym Prawa wodnego. Minister-
stwo Energii zwraca jednak uwa-
gę na brak precyzyjnych przepi-
sów dotyczących wód opado-
wych i roztopowych.

– Nie wiadomo dokładnie w ja-
ki sposób Wody Polskie będą na-
liczały opłaty, np. w jaki sposób 
będą pozyskiwały od podmiotów 
zobowiązanych do wnoszenia 
opłat zmiennych informacje nt. 
parametrów ścieków – czytamy 
w stanowisku Ministra Energii.

Minister Krzysztof Tchórzew-
ski proponuje rozważyć określe-
nie późniejszego niż projektowa-
ny terminu wejścia w życie roz-
porządzenia, podkreślając m.in. 
że odpowiednio długie vacatio le-
gis jest niezbędne do dokonania 
przeglądów pozwoleń wodno-
prawnych.

Zastrzeżenia Ministra Energii

Czy Prawo wodne podroży prąd i ciepło?

Od 1 stycznia 2018 r. 
lekkie torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego nie 
będą już oferowane za dar-
mo w punktach sprzedaży. 
W jednostkach handlu de-
talicznego i hurtowego 
wprowadzona zostanie do-
datkowa opłata za lekką 
torbę na zakupy z tworzy-
wa sztucznego (opłata recy-
klingowa), która będzie do-
liczona do obowiązującej 
już ceny torby. Opłata re-
cyklingowa obejmie lekkie 
torby na zakupy z tworzy-
wa sztucznego o grubości 
do 50 mikrometrów – 
obecnie najczęściej wyda-
wane w jednostkach han-
dlowych przy kasie.

Obowiązek nowelizacji 
ustawy o gospodarce opako-
waniami i odpadami opako-
waniowymi wymusiła na 
Polsce dyrektywa z 29 kwiet-
nia 2015 r. zalecająca 
zmniejszenie zużycia lekkich 

plastikowych toreb. Zasad-
niczym celem zmiany usta-
wy o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych in-
nych ustaw jest dostosowa-
nie polskiego prawa do prze-
pisów dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/720 z dnia 29 kwiet-
nia 2015 r. (ustawa wprowa-
dza odpłatność za wydanie 
lekkiej torby na zakupy z 
tworzywa sztucznego w po-
staci opłaty recyklingowej). 
Opłata ma być pobierana za 
torby z tworzywa sztucznego 
o grubości do 50 mikrome-
trów, czyli te najczęściej wy-
dawane dziś w sklepach przy 
kasie. Wyłączone z niej będą 
bardzo lekkie torby o grubo-
ści poniżej 15 mikrometrów, 
ale tylko pod warunkiem, że 
będą wymagane ze względów 
higienicznych lub oferowane 
jako podstawowe opakowa-
nie żywności luzem, jeżeli ta-
kie działanie zapobiega mar-

nowaniu żywności. Przyjęto, 
że opłatę recyklingową po-
biera przedsiębiorca prowa-
dzący jednostkę handlu de-
talicznego lub hurtowego od 
nabywającego lekką torbę na 
zakupy z tworzywa sztuczne-
go przeznaczoną do pakowa-
nia produktów oferowanych 
w tej jednostce.

Opłata ponoszona przez 
konsumenta będzie składała 
się z właściwej ceny torby 
oraz doliczonej do niej opłaty. 
Maksymalna stawka opłaty 
recyklingowej wynosi 1 zł za 
jedną sztukę lekkiej torby na 
zakupy z tworzywa sztuczne-
go, natomiast rzeczywista 
stawka opłaty recyklingowej 
zostanie określona w drodze 
rozporządzenia. Pobrana 
opłata recyklingowa stanowić 
będzie dochód budżetu pań-
stwa i ma być wnoszona do 
dnia 15 marca roku następu-
jącego po roku kalendarzo-
wym, w którym została po-
brana.

Czyste środowisko

Zapłacimy za „foliówki”

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumny 7 i 8 opracował DF

Restrykcyjne normy

Piece tylko najwyższej klasy
Od 1 października obowiązuje 

rozporządzenie, które zaostrza nor-
my emisyjne dla domowych kotłów 
grzewczych. Regulacja przewiduje 
restrykcyjne wymagania dla kotłów 
produkowanych i instalowanych w 
Polsce. Rozwiązania dotyczą ko-
tłów do 500 kW, czyli tych używa-
nych w gospodarstwach domowych 
oraz małych i średnich zakładach.

Zgodnie z rozporządzeniem kotły 
grzewcze, które zostały wyproduko-
wane do 1 października br., będzie 
można wprowadzać do obrotu i do 
użytkowania do końca czerwca 2018 
r. Ministerstwo Rozwoju tłumaczyło, 
że ten okres przejściowy ma pozwolić 
na sprzedaż i instalację kotłów, które 

zostały wyprodukowane jeszcze przed 
wejściem w życie tej regulacji.

Od lipca 2018 r. w Polsce nie bę-
dzie można produkować ani instalo-
wać pieców o niższej niż piąta klasie 
emisyjności. W kotłach nie będzie 
można też instalować rusztów awa-
ryjnych, które najczęściej służą do 
spalania odpadów komunalnych.

O wprowadzenie zakazu produkcji 
i stosowania mało ekologicznych pie-
ców grzewczych, tzw. kopciuchów, od 
lat postulowały środowiska ekolo-
giczne. Informowały one, że rocznie 
na 200 tys. sprzedawanych pieców, 
blisko 3/4 to tanie urządzenia o ni-
skich standardach emisyjnych.

Nowinki ekologiczne

Żubrom zaczyna być ciasno
W polskich lasach żyje wolno ok. 

1,5 tys. żubrów, konkretnie w pię-
ciu stadach: białowieskim, borec-
kim, knyszyńskim, w Bieszcza-
dach, i w Zachodniopomorskiem. 
To jedna czwarta wszystkich 
wolnożyjących żubrów na świecie.

Zaczyna już im być jednak ciasno. 
Dlatego też naukowcy i leśnicy szuka-
ją nowych miejsc, w które można by 
przesiedlić te zwierzęta. Uważają, że 
stada powinny być mniejsze i bardziej 
rozporoszone. „Te, które mamy są już 
zbyt duże, a miejsca, w których teraz 
żyją żubry przestają zaspokajać ich 
potrzeby” – mówi prof. Wanda Olech-
-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. Jako przykład 
stad, które są już zbyt duże wskazała 
m.in., to z Białowieży, które na koniec 
ubiegłego roku liczyło 522 zwierzęta, 
czy boreckie, które ma 111 zwierząt. 
Tymczasem z wyliczeń naukowców 
wynika, że maksymalna wielkość sta-
da w mazurskiej Puszczy Boreckiej to 
95 żubrów.

Gdy stada są zbyt duże żubry za-
czynają wchodzić w szkodę rolni-
kom i leśnikom. Ponieważ zwierzęta 
te nie mają w przyrodzie natural-
nych wrogów, więc stada się rozra-
stają – podkreśla prof. Olech-Pia-
secka. – „Gdyby było 15, czy 18 
mniejszych moglibyśmy spokojnie 
mieć w polskich lasach w sumie ok. 
2 tys. żubrów” – uważa prof. Olech-
-Piasecka.

Podobnego zdania są inni na-
ukowcy, a także leśnicy, którzy pod-
kreślają, że warunki bytowe obec-
nych stad pogarszają się nie tylko ze 
względu na ich liczebność, ale też 
z powodu grodzenia łąk przy lasach 
i w samych lasach, czy budowania 
domów w bezpośredniej bliskości la-
sów.

Zaczęto już nawet  poszukiwać 
nowych miejsc dla polskich żubrów. 
Pod uwagę brane są puszcze: Augu-
stowska, Romincka, czy Piska. Wy-
mienia się też Puszczę Napiwodzko-
-Ramucką (między Olsztynem, 
Szczytnem i Nidzicą) oraz Beskid.


